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Alle informatie uit deze presentatie is onder voorbehoud van het beschikbaar komen 
van de Programmagids Erasmus+ 2021. Er kunnen geen rechten worden ontleend 
aan deze presentatie. 

Programma



Peter van der Hijden



Vooruitblik op Call 2021

 Stand van zaken Erasmus+ 2021-2027
 Breder perspectief EC
 Prioriteiten Erasmus+
 Nieuw bij KA1
 Nieuw bij KA2
 Nieuw bij Centrale acties

 Belangrijke data
 Vragen?



Even geduld AUB…

Alle informatie onder 
voorbehoud…..



Prioriteiten Europese Commissie

 Herstel schade veroorzaakt door Covid-19 
 Green deal
 Digitale transformatie
 Gelijke kansen voor iedereen & strijden tegen discriminatie



We cannot achieve an inclusive, green and 
digital Europe without providing every young 

person with high quality education. The 
European Education Area is the answer to 

that call.

- President von der Leyen

”
“



Gezamenlijke visie voor de toekomst

 European Education area
 Digital Education Action Plan
 European Research area
 European Skills agenda
 Future Programmes 2021-2027
 Bologna: Rome ministerial Communiqué

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1749
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
https://ehea2020rome.it/storage/uploads/5d29d1cd-4616-4dfe-a2af-29140a02ec09/BFUG_Final_Draft_Rome_Communique-link.pdf


Prioriteiten van het nieuwe programma

Inclusie & 
diversiteit
•Gelijke kansen
•Eenvoudiger toegang 
tot subsidie

•Meer deelnemers met 
fewer opportunities

Digitale 
transformatie
•Digitale vaardigheden
•Transformatie 
systemen

•Stimuleren van 
innovatie

Participatie in 
democratie
•Bewustwording en 
begrip van de EU en 
haar waarden

•Versterken van de 
Europese identiteit

Duurzaamheid
•Milieuvriendelijk 
ontwerp van 
activiteiten

•Bewustwording van 
milieu- en 
klimaatverandering

•Gedragsverandering







Structuur

 KA1: mobiliteit
 KA2: samenwerking – innovatie & 

uitwisseling good practices
 KA3: beleidshervorming

12



KA1



Nieuwe bij KA1 

Algemeen:

 Top up green mobility

 Meer mogelijkheden voor inclusiemaatregelen

 ESCI – European Student Card Initiative

 OLS ‘new & improved’
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Nieuwe bij KA1 

mobiliteit programmalanden (103) (startdatum mobiliteit in 
2021 naar verwachting vanaf september) 

 Blended mobility

 Short-term mobility PhDers

 International window

mobiliteit partnerlanden (107) vanaf 2022

 Aanvragen per regio, niet per land

 Tegemoetkoming visakosten & kosten voor verzekering

 Verhoging OS
15



Blended mobility

16

Individuele studenten
 Deelnemer in blended learning 

courses bij een partner HOI
 Online training en opdrachten
 Deelnemer in blended IP

Fysieke mobiliteit minimaal 5 dagen met verplicht virtueel 
component. Minimaal 3 ECTS.

Blended intensive programmes 
 3 HOIs van 3 programmalanden
 Onderwijs & training voor

studenten en staf
 Open voor deelnemers van andere

HOIs en organisaties



KA103 gaat internationaal
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KA103 
coordinator 

Uitgaande mobiliteit
programmalanden

1 aanvraag
1 eindrapportage

Uitgaande mobiliteit
partnerlanden

Inkomende mobiliteit
partnerlanden

KA103 
templates  

agreements 

KA107 
templates for 
agreements



KA2



Nieuw bij KA2 

 Nieuwe indeling projecten 
 Naam strategische partnerschappen 

verdwijnt
 Mogelijkheid voor kleinere 

partnerschappen voor po vo, mbo en 
ve

 Lump sum approach (vanaf 2022?)



Nieuwe indeling KA2
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Samenwerking Innovatie Excellentie

• Samenwerkingsproject

• Small scale partnerschap

• Capacity Building

• Allianties

• Forward-Looking projects

• European Universities

• Erasmus Mundus

Decentraal / centraal CentraalCentraal
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Partnerships for 
Cooperation

Partnerships for 
Innovation

Partnerships for 
Excellence

European
Universities

Nieuwe call 
vanaf 2025?

Cooperation
Projects

Forward 
Looking
Projects

Alliances

Langetermijn strategie

A
m

b
it

ie

Mobility 
projects

Erasmus 
Mundus



Nieuwe kenmerken bij Centrale acties

Capacity building
 Verschillende soorten CB projecten (ook kleiner mogelijk)
 Geen call 2021
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Knowledge alliances  Alliances

 Twee Types: Alliances for innovation en Alliances for Sectoral 
Cooperation on Skills (van MBO 3 t/m PhD)



Nieuwe kenmerken bij centrale acties

Erasmus Mundus

 Van KA1 naar KA2: geen grote praktische gevolgen

 Meer unit costs

 Hogere subsidie mogelijk

 Incentives voor sustainability: bijv. meer subsidie obv aantal
studenten zonder beurs

 Subsidie voor Design Measures voor nieuwkomers (voorbereiding)

 Excellence Label
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Nieuwe centrale actie po vo

Erasmus Teaching Academies: vorming van netwerken
van lerarenopleidingen en lerarenverenigingen.

Communities of practice  These networks will provide 
teachers and students with learning opportunities on 

pedagogical matters of common concern

25 Erasmus Academies in 2025.
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Januari | Voorlichting Call 2021 (OVB)

Februari | Uitslag Call KA226 en KA227 

Maart | Deadline aanvragen KA1 Call 2021

April | Deadline aanvragen KA2 Call 2021



Start om  15:20 – voor Erasmus+ (project)coördinatoren

In gesprek over de stand van zaken van het 
huidige Erasmus+ programma; FM, ESCI,  

inclusie, FAQ & uitkomsten survey ECHE en 
meer – vervolg in deze sessie

KA1

In gesprek over stand van zaken huidige 
Erasmus+ lopende Erasmus+ projecten; 

uitwisseling en FAQ – zie link in chat

KA2



Contactgegevens NA Erasmus+ Onderwijs & Training

po-vo-ho@erasmusplus.nl

mbo-ve@erasmusplus.nl27
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