
Q&A Informatiebijeenkomst HO 30 november 2020 
 

Vooraf: Dit document heeft betrekking  op het NIEUWE  programma Erasmus+.  Zolang er geen 
Verordening is  voor het nieuwe Erasmus+ programma  zijn de antwoorden op de vragen in dit 
document  “informeel”. 

 

Links naar de “Mededelingen” van de Europese Commissie 
- https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_en 
- https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1749 
- https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en 
- https://ehea2020rome.it/storage/uploads/5d29d1cd-4616-4dfe-a2af-

29140a02ec09/BFUG_Final_Draft_Rome_Communique-link.pdf 
- https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en 

 

Links naar overige beleidsstukken genoemd door Peter van der Hijden  
- ACA Think Pieces: The world after COVID-19 (aca-secretariat.be) 
- Mitigating brain drain by connecting universities (universityworldnews.com) 
- Towards a 2030 vision on the future of universities in Europe - Publications Office of the EU 

(europa.eu) 

 

Enkele van de binnengekomen vragen waren niet helemaal duidelijk. Deze zijn niet opgenomen 
in de FAQ. Zie je jouw vraag er niet tussen staan? Neem dan gerust contact met ons op. 

Plenaire sessie 
 

Blended Intensive Programmes 
 

1. Vallen Summer Schools ook onder blended intensive programmes? 
Ja, dit gaat hier onder vallen, mits er ook een virtuele component aan zit. Het gaat om nieuw 
op te zetten programma’s waar de summer school deel van uitmaakt. Het geldt niet voor 
reeds bestaande summer schools. 
 

2. Waarom is er gekozen voor drie HOI voor intensive programmes, i.p.v. twee? Dit maakt het 
opzetten van dit soort programma's een stuk ingewikkelder.  
Het is een transnationale actie, geen bilaterale actie. Volgens de EC is deze opzet het beste 
voor de doelen die ze met deze actie willen bereiken.   
 

3. En moeten alle drie de HOI's in de EU zitten bij intensive programmes? 
Minimaal drie HOIs uit drie programmalanden. Daarnaast kunnen andere organisaties uit 
programma- en partnerlanden en HOIs uit partnerlanden aansluiten. 
 

4. In welke call vragen we het ontwikkelen van blended intensive programmes aan? 
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Dit kan vanaf call 2021 in het nieuwe programma. In het KA103 aanvraagformulier vul je in 
hoeveel studenten, staf en hoeveel BIPs je wilt aanvragen. 
 

5. Hoe ga je die BIPs in de toekomst aanvragen? 
Via het KA103 aanvraagfomulier. 
 

6. Kunnen studenten dan met een Erasmus+ beurs op blended mobility? 
Ja. Het is een gewone mobiliteitsbeurs, maar in een andere vorm met aangepaste 
voorwaarden en beurzen. 
 

7. Komt er in de mobility tool ook de mogelijkheid om blended mobility te administreren? 
Ja, dat komt er zeker. 
 

8. Is er voor de ontwikkeling van BIPs ook budget voor transnational meetings? 
Voor zover nu bekend krijgt de coördinator van de BIP een lump sum voor het organiseren 
en ontwikkelen van het gezamenlijke programma. De deelnemers worden betaald uit het 
eigen KA103 budget van de partners. 
 

9. Vallen de vroegere 'intensive study programmes' onder KA1 in het nieuwe programma? 
De BIPs zijn inderdaad enigszins te vergelijken qua opzet met de oude Intensive programmes 
uit het Leven Lang Leren programma, maar het is een nieuwe actie met nieuwe 
voorwaarden. Deze actie valt onder KA103. Er komt geen aparte, inhoudelijke assessment 
van de BIP. Naar verwachting dient er wel in de KA103 eindrapportage over te worden 
gerapporteerd. Hier is nog geen nadere informatie over. 
  

10. Is er dan een lump sum bedrag te noemen voor ontwikkelen van BIP? 
Dit is nog niet bekend. 
 

11. Kunnen jullie in de Q&A nog iets zeggen over de duur van de intensive programmes? 
De duur van het fysieke deel is minimaal 5, maximaal 30 dagen. Er is geen vereiste gesteld 
aan de duur van het virtuele deel. Het programma zelf dient wel minimaal 3 ECTS op te 
leveren.  
 

12. Als je nog een partnerschap moet aangaan voor een BIP, ga je dan eerst een aanvraag doen 
bij KA2 partnerships of is die mogelijkheid er dan binnen KA1? 
KA2 is niet bedoeld om een partnerschap aan te gaan. De strategische partnerschappen 
hebben een ander doel dan de BIPS. Het zijn (grote) internationale 
samenwerkingsprojecten die bijdragen aan innovatie en verbetering van onderwijs & 
training. Mobiliteit is binnen KA2 geen doel op zich. Je kunt uiteraard wel gebruik 
maken van de netwerken die je reeds hebt gevormd (door KA1 en KA2 projecten). 
Het hoeft geen ‘nieuw’ partnerschap te zijn. 
 

13. Dus de KA103 aanvragen worden iets complexer omdat nu ook BIP’s erbij worden genomen? 
Je bent niet verplicht om subsidie voor één of meerdere BIPs aan te vragen. Daarnaast 
verwachten we niet dat de aanvraag hiermee veel ingewikkelder wordt. In de aanvraag kun 
je aangeven of en hoeveel BIPs je wilt organiseren. 
 



14. Mogen deelnemers uit KA107 landen ook gebruik maken van E+ subsidie voor deelname aan 
een BIP? 
Er kan geen KA107 budget gebruikt worden voor een BIP. Echter, door het internationale 
component van KA103 ontstaan er wel mogelijkheden voor deelnemers uit partnerlanden. 
Wat de mogelijkheden en voorwaarden precies zullen zijn, en hoe die budget-technisch in 
elkaar steken, is nog niet bekend. 
 

KA103 internationaal en KA107 
 

15. Wat betekent KA103 gaat internationaal? 
Hiermee wordt bedoeld dat vanaf call 2021 mobiliteit met instellingen in partnerlanden 
mogelijk wordt binnen KA103. Dit betekent dat er een bepaald (maximum) percentage van 
het budget besteed mag worden aan mobiliteit buiten Europa. Wat dat maximum is, is nog 
niet bekend. Het zal in tegenstelling tot KA107 hierbij met name gaan om uitgaande 
mobiliteit (studenten & staf). In mindere mate zal inkomende mobiliteit mogelijk zijn. Dit 
wordt dan ook betaald uit het KA103 budget. 
 

16. Gaat de KA107 aanvraag tegelijk plaatsvinden met de KA103? 
In het verleden was de deadline voor KA107 tegelijk met KA103. Het vermoeden is dat dit in 
het nieuwe programma weer het geval zal zijn. Het blijven twee verschillende 
aanvraagformulieren. In 2021 zal er alleen een call voor KA103 zijn.  
 

17. Ik begrijp niet helemaal hoe KA107 (vanaf 2022) zich gaat verhouden tot KA103 qua 
aanvragen. Kan daar wat toelichting over komen? 
Het budget voor KA107 komt niet uit Erasmus+, maar uit speciale budgetenveloppen voor 
bepaalde regio’s. De voorwaarden zijn gelinkt aan een specifieke regio en budget wordt per 
regio bepaald. Voor KA107 dient dan ook een inhoudelijke aanvraag geschreven te worden; 
er kunnen alleen mobiliteiten plaatsvinden indien er een toekenning is voor de betreffende 
regio en het betreffende land. Ook zal niet naar alle regio’s uitgaande studentenmobiliteit 
mogelijk zijn.  
De international window bij KA103 heeft deze voorwaarden niet. Het budget komt gewoon 
uit Erasmus+ en is niet geoormerkt per regio/land. Voor KA103 kan in het aanvraagformulier 
aangegeven worden hoeveel procent van het budget de instelling wil besteden aan beurzen 
voor studentenmobiliteit buiten de EU. Hier wordt door de EC overigens vooraf nog een 
maximum aan gesteld. Welk maximum is nog niet bekend. Het meeste budget zal besteed 
moeten worden aan mobiliteit met programmalanden.  

 

18. Ik dacht dat in KA107 altijd enkel inkomende mobiliteit van partner landen naar NL 
(programma land) mogelijk was... heb ik me vergist dan? 
Voor de regio’s die gefinancierd worden door het Development Cooperation Instrument 
(DCI) en het European Development Fund (EDF) was in het huidige programma uitgaande 
studentmobiliteit inderdaad niet mogelijk. Voor de regio’s die gefinancierd worden door  het 
Instrument of Pre-accession Assistance (IPA), European Neighbourhood Instrument (ENI) en 
het Partner Instrument (PI) was uitgaande studentmobiliteit wel mogelijk. Voor afgelopen 
call waren dit de mogelijkheden per regio: Types of mobilities and restrictions KA107 
c2020.pdf (erasmusplus.nl)  

https://www.erasmusplus.nl/sites/default/files/assets/ho/Types%20of%20mobilities%20and%20restrictions%20KA107%20c2020.pdf
https://www.erasmusplus.nl/sites/default/files/assets/ho/Types%20of%20mobilities%20and%20restrictions%20KA107%20c2020.pdf


 
19. M.b.t. mobiliteit buiten de programmalanden: als er geen wederkerigheid van inkomende en 

uitgaande mobiliteit is, is dat dan niet in strijd met de uitgangspunten van Erasmus? 
Wederkerigheid is wenselijk. De mogelijkheid ook uitgaande mobiliteit te financieren voor 
landen buiten Europa komt vooral omdat hiervoor in de KA107 weinig mogelijkheden zijn. 

 

Brexit 
 

20. Hebben Britse Universiteiten een nieuwe Charter  aangevraagd? 
Nee, UK instellingen hebben geen charter aangevraagd voor het nieuwe programma. Zij 
komen hiervoor niet meer in aanmerking. 
 

21. Dus je kan in de toekomst niet via Erasmus naar de UK? 
Voor zowel KA103 als voor KA107 hangt dit af van de bilaterale onderhandelingen over de 
status van het Verenigd Koninkrijk in het Erasmus+ programma en of er budget beschikbaar 
voor wordt gesteld. 
 

22. Als de UK niet mee gaat doen met het Erasmusprogramma dan kun je ze dus wel als 
partnerland inzetten voor mobiliteit? 
Voor zowel KA103 als voor KA107 hangt dit af van de bilaterale onderhandelingen over de 
status van het Verenigd Koninkrijk in het Erasmus+ programma en of er budget beschikbaar 
voor wordt gesteld. 

 

Overige vragen 
 

23. Klopt het dat mobiliteit uit KA2 overgaat naar KA1? in huidig KA2 projecten (zoals SP) kan je 
mobiliteit opnemen. Ik had begrepen dat dit nu mogelijk weggaat omdat je het uit KA1 dient 
te halen. Klopt dat? 
Deze informatie is bij het NA niet bekend. 
 

24. Klopt het dat het Sport programma niet meer terug komt in het nieuwe programma? Zo ja 
komt het ergens anders onder? 
Dit komt terug onder “Small cooperations” en zal een centrale actie zijn, uitgevoerd door het 
EACEA in Brussel. 
 

25. Ik heb de laatste maanden regelmatig het idee van 'synergies' en 'complementarity' voorbij 
horen komen.... dus strategisch koppelen funding strategieën (e.g. E+ en Horizon Europe). 
Hebben jullie daar wat meer informatie over? 

Het klop dat er een ambitie is om meer synergie en complementariteit tussen onderwijs en 
onderzoek te bewerkstellingen. Op dit moment is dit echter nog niet heel concreet. Ook in 
het vorige programma was dit de wens, maar het is de bedoeling daar nu wat meer handen 
en voeten aan te geven. Er is e.e.a. over te vinden in de verschillende communicaties van de 
EC. Via de European Universities zou er bijvoorbeeld een sterkere link gelegd kunnen worden 
tussen Erasmus+ en Horizon2020. Het ESF wordt ook vaak genoemd. Ook in dit document is 



het e.e.a. te vinden: Towards a 2030 vision on the future of universities in Europe - 
Publications Office of the EU (europa.eu)  We verwachten dat de EC hierover nog nader zal 
informeren. 
 

26. Normaliter is deadline voor Strategische Partnerschappen in maart. Is dat nu ook de 
verwachting? 
Nee, er is één maand uitstel aangekondigd voor alle calls. De KA1 deadlines zullen dus in 
maart vallen en de KA2 deadlines in april. 
 

27. Is er iets duidelijk over deadline centrale acties KA? Kennisallianties? 
Ook deze deadline zal naar verwachting een maand later plaatsvinden dan we gewend zijn. 
 

28. blijven de beursbedragen bij EMJMD gelijk? 
Dit is nog niet bekend. 
 

29. Er werd gesproken over de Top up Green Mobility. Is die er al, of is dat onderdeel van de 
algehele Top Up?  
In het nieuwe programma kan het zijn dat er een top-up voor green travel komt. De details 
zijn nog niet bekend en het is nog niet zeker. Een vergoeding voor duurzaam reizen voor 
studenten is nog niet mogelijk binnen het huidige E+ programma. Wel kan OS ingezet 
worden voor activiteiten die bijdragen aan Green Erasmus+. Binnen KA103 bestaat er voor 
stafmedewerkers sinds call 2020 een tegemoetkoming in de kosten voor duurzaam reizen. 
Hier vind je meer op pagina 5 van het KA103 handboek en een uitgebreide uitleg in de FAQ 
call 2020 op pagina 13-14. 
 

30. Is er al een draft programmagids die gedeeld kan worden? 
Nee, die is er niet. 
 

KA103 sessie 
 

31. Zou de instelling die de flowchart voor het wel of niet doorgaan van mobiliteiten heeft 
gemaakt, deze met ons kunnen delen? 
Deze is te vinden in de Yammer : Erasmus+ KA103 - Coördinatoren : Home  
 

32. Is het budget van het nieuwe ERASMUS+ programma groter (in het huidige financiële 
voorstel) dan voor het huidige ERASMUS+ programma? 
Het totale budget is groter. Verwacht wordt dat het budget in 2021 wellicht iets lager zal zijn 
dan dit jaar. Waarschijnlijk zitten we dan in 2022 weer op het huidige niveau, om daarna 
jaarlijks (flink) te stijgen. 
 

33. Kunnen afgestudeerden ook in het nieuwe programma een beurs voor een stage krijgen? 
Ja, dat kan. 
 

34. Hoe wordt in het nieuwe aanvraagformulier het aangevraagde bedrag bepaald als je geen 
maanden moet opgeven? 
Dit is nog niet helemaal duidelijk. Met de start van een nieuw programma hoort een nieuwe 
verdelingstool. Het is nog niet bekend of de EC met een tool komt of dat het NA een tool zal 

https://op.europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/a3cde934-12a0-11eb-9a54-01aa75ed71a1/
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laten ontwikkelen. Op welke manier de past performance zal worden meegenomen is nog 
niet bekend. 
 

35. Zijn er landelijk gezien gemiddelden qua duur van studentenmobiliteit bekend? 
4,5 maand voor studie en 5 maanden voor stage. 
 

36. Wat gebeurt er als het nieuwe programma niet van start gaat? 
Dan zijn er alternatieven. Misschien wordt er dan bijvoorbeeld een jaar overgeslagen of 
wordt het huidige programma met een jaar verlengd. Maar het NA gaat ervanuit dat het 
programma gewoon van start gaat. 
 

37. Wordt er ook een verlenging van call 2021 verwacht? 
Nee. 
 

38. Heeft Call 2021 overslaan geen invloed op past performance bij latere Calls? Is het dan niet 
handiger het restant van Call 2020 terug te geven? 
Een call overslaan heeft geen enkele negatieve invloed op de past performance. 
 

Digitalisering 
 

39. Zolang onze mobiliteiten uit CALL2019 en CALL2020 betaald worden, mogen we dan nog 
gebruik maken van de oude OLA (en niet OLA 3.0)? 
Per juni 2020 moet de OLA 3.0 ingevoerd worden. Dus ook voor de calls 2019 en 2020.  

 

Inclusieve studentenmobiliteit 
 

40. Hebben jullie voorbeelden van hoe je studenten met een lage economische achtergrond 
bereikt? 
Houd hierover het SIEM project en het PLAR-4SIMP KA3 project in de gaten. Daarnaast willen 
we bij inclusie spreekuren dit soort zaken bespreken om ideeën uit te wisselen en experts 
uitnodigen die good practices delen. Outreach is een uitdaging. HOIs kunnen bijvoorbeeld 
zoeken binnen het netwerk van de instelling naar partners, zoals studentenverenigingen en 
ESN.  
 

41. Waar op de website kan ik deze doelgroepen vinden? 
Op de informatiewebsite van KA103 (hier) en in de programme guide. 
 

42. Zijn de aanvragen voor budget special needs en top-up mutually exclusive of kan het 
voorkomen dat een student zowel special needs funding kan krijgen als een top-up? 
Je kan het beide krijgen. Special needs is real costs based; dus daarvoor moeten de bonnetjes 
aangeleverd worden. De top-up is een extra toelage. Om daarvoor bij een instelling voor in 
aanmerking komen is een heldere procedure nodig.  
 

43. Kan je in de nieuwe Mobility Tool de top-up voor traineeship uitzetten en de top-up voor 
inclusie aanzetten? want die wordt nu automatisch doorberekend. 

https://siem-project.eu/
https://www.inclusivemobility.eu/plar4simp/
https://www.erasmusplus.nl/sites/default/files/assets/ho/ka103%20(2020)/Overzicht%20ondervertegenwoordigde%20groepen.pdf


Ja, dat kan allemaal aangegeven worden in de Mobility Tool. 
 

44. Hoe meld ik me aan voor het inclusie spreekuur op 17 december? 
In de Yammer groep is informatie en een link te vinden naar de meeting op 17 december. 
Deze is van 14.30-15.30 uur. Het is vrijblijvend.  
 

Charter 
 

45. Hebben jullie landelijke gezien verwachtingen op de onderwerpen inclusie, digitalisering en 
green Erasmus? 

Op inclusie zeker: daarvoor zijn stukken in de maak. Zowel op nationaal als op Europees 
niveau. Dit zal langzamerhand ingevuld worden. De Commissie is bezig met het ontwikkelen 
van een strategie. Dit zal een soort raamwerk zijn waarna de lidstaten en instellingen er zelf 
mee aan de slag moeten. 

Hetzelfde geldt voor sustainability. Voor inclusie en digitalisering is er al een werkgroep. 
Misschien goed als er ook zoiets voor sustainability komt, want het delen van good practices 
is erg belangrijk. 

 

KA203 sessie 
 

46. Waarom zijn er geen small cooperation projects voor zien voor ho? 
De small scale cooperation projects zijn specifiek ontworpen voor kleine, nieuwe actoren. Dit 
soort actoren zijn meer aanwezig bij de andere velden. De EC heeft gekeken waar de 
noodzaak voor dit soort mogelijkheden het grootst is en dat is niet bij ho. 
 

47. Heeft NA nog een voorkeur voor uitstel van activiteiten naar een later tijdstip waarop 
mobiliteit wel mogelijk is (mits het de voortgang van het project niet schaadt) of naar 
verschuiven binnen budgetten? 
Het NA heeft niet per se een voorkeur. Wat voor jullie project het beste is. Uitstel kan goed 
zijn zodat je je wellicht wat meer aan het origineel kunt houden. Maar die mogelijkheid moet 
wel uitkomen natuurlijk. 
 

48. Kunnen jullie iets zeggen over de 'versimpeling' van het budget vanaf 2022? Hier werd iets 
over gezegd in plenaire gedeelte.  
In de toekomst (waarschijnlijk vanaf 2022) zal er meer gewerkt gaan worden met lump sums. 
Dit betekent dat je voor bepaalde activiteiten straks vaste bedragen krijgt. Dat maakt zowel 
de budgetaanvraag als het rapporteren eenvoudiger. Hoe het er precies uit gaat zien is nog 
niet bekend. 
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