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Onderwerpen mobiliteits sessie
 Survey Covid-19: Uitkomsten
 Budget
 Erasmus Without Paper
 Naar inclusieve studentenmobiliteit
 Brexit
 Charter
 Nog een paar praktische zaken
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Survey mobiliteit
Geannuleerd 1e semester
2020/2021

Studie
Stage
Docenten
Staf
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77%
61%
76%
79%

Survey: Uitdagingen
Erasmus coördinator
 Aanpassen aan steeds veranderende regels en beleid
 Hoe met het budget om te gaan
 Toekomstplannen
 “Iedere student is maatwerk
Docenten
 Online lesgeven
 Motivatie docenten/studenten
Student
 Onzekerheid
 Planning
 Studieachterstand
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Survey: Good practices en waar ben je trots op?
Good practices
 Manieren waarop online en blended aangeboden worden
 Flow chart met duidelijke info voor studenten
 Stroomlijning processen
Trots?
 Samenwerking partners
 Omgaan met veranderende omstandigheden
 Duidelijkheid geven zodat iedereen tijdig weet waar hij/zij aan toe is
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Survey Covid-19 FAQ
 Uitputting budget Call 2019 en Call 2020
Budget 2019 loopt tot juni 2021 en als verlenging is toegekend tot juni 2022
Budget 2020 loopt tot juni 2022. In september 2021 wordt mogelijkheid verlenging
tot juni 2023 aangeboden.
Het streven is het budget zo veel mogelijk uit te putten (eerst 2019 en daarna
2020) als dat niet lukt zullen instellingen er niet op worden afgerekend.
Als de Call 2019 en 2020 in de toekomst gebruikt gaan worden voor de past
performance (nog de vraag) zal er zeker rekening gehouden worden met de corona
resultaten.
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Survey Covid-19 FAQ
 Past Performance bij aanvraagronde Call 2021
 Met Call 2021 start een nieuw programma, er komt een nieuwe
verdelingstool. Nog niet bekend of EC met tool komt.
 Past performance en op welke manier is nog niet bekend.
Enige afgesloten Call is Call 2018
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Survey Covid-19 FAQ
 Aanpassen deadline Call 2021
 Application form half januari 2021 verwacht
 Deadline waarschijnlijk in maart 2021
 Data nog niet gepubliceerd
 Invullen aantal deelnemers en aantal blended intensive programmes (BIP)
 Aantal maanden/dagen wordt niet gevraagd (simplification)
 Percentage van budget dat voor international mobility gereserveerd wordt
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Erasmus Without Paper
2021 is een transitiejaar:
IIA's
 Alle huidige IIA's gelden voor Calls 2019, 2020, en 2021 (i.e. 31 juli 2023).
 Instellingen zijn verzocht om de IIA's vanaf januari 2021 geleidelijk om te zetten naar digitale
IIA's.

OLA
 De OLA 3.0 template wordt begin 2021 gepubliceerd.
 De transitie van de huidige OLA's naar OLA 3.0 template zou in juni 2021 afgerond moeten zijn.
 Verplichte implementatie van de OLA 3.0 voor mobiliteiten vanaf Call 2021.
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Wat moet ik doen?
 Instellingen die gebruik maken van het EWP dashboard moeten op de nieuwe OLA
template wachten.
 Instellingen die commerciële tools gebruiken moeten hun leveranciers op de
hoogte stellen.
Daarna zouden de nieuwe functionaliteiten geïntegreerd moeten worden in de
betreffende tools.
 Instellingen die eigen IT software gebruiken moeten de nieuwe OLA
functionaliteiten integreren in hun software.

Overige informatie: For Erasmus mobility coordinators - Erasmus Without Paper - European University Foundation (uni-foundation.eu)
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Tot dan... OLA - Authenticeren van gebruikers
 Mogelijkheden om European Student Identifiers (ESI's) te genereren:


Landelijk



Per instelling



Per faculteit

 Oplossingen:
 Google authentication (tijdelijk)
 EduGAIN
 Alternatieven worden nog bekend gemaakt
EduGAIN is een overkoepelend orgaan die diensten faciliteert aan identiteitsfederaties m.b.t. digitale identiteiten en
services.
SURF is de NL identiteitsfederatie (presentatie SURF en opname te vinden op Yammer)
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Vervolgstappen?
 Het NA voert gesprekken samen met SURF en OCW over aanpak.
 Voorkeur aan landelijke implementatie maar alternatieven zullen ook op termijn aangeboden worden.
Voordeel van landelijke implementatie is dat de meeste HOI's al aangesloten zijn op SURFconext en eduGAIN.

 Instellingen worden binnenkort geïnformeerd over eventuele acties.

Informatie:
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Yammer Groep Digitalisering



EWP Competence Centre: Where to start? - MyAcademicID - European University Foundation (uni-foundation.eu)



Webinar ESI: Webinar: European Student Identifier - MyAcademicID - European University Foundation (uni-foundation.eu)

Voorlopige tijdlijn*
 December 2020: Rondetafelgesprek tussen EC, HOI's en leveranciers. Alle technische specificaties worden
vastgesteld.
 Januari 2021: nieuwe OLA template en bijbehorende guidelines worden gepubliceerd.
 Februari / maart 2021: de nieuwe application programming interface (API) wordt aangeboden aan HOI's die
óf eigen IT software gebruiken óf gebruik maken van commerciële tools.
 Juni 2021: instellingen zijn in staat om de nieuwe OLA template te gebruiken.

Klik op https://www.erasmus-dashboard.eu/intro om een Dashboard account aan te maken.

* Deze tijdlijn is afhankelijk van de stabiliteit van deze technische specificaties en de gereedheid van 3rd party providers.
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KA103 & Inclusieve
studentenmobiliteit
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Op naar inclusieve studentenmobiliteit –
Special Needs Budget
 Nieuw aanvraagformulier beschikbaar
 Proces:
 Door aanvrager en E+ coördinator
of andere betrokkene in te vullen
 Instelling vraagt voorlopige
goedkeuring aan via
aanvraagformulier bij het NA
 Financieringsverzoek of
budgetwijziging
 Aanpassen hoogte bedrag als
achteraf gebruikt budget lager is.
 Toestemming interview
 Engelse vertaling in de maak
 Instructies formulier & checklist
dossiervorming staan in het formulier.
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‘Making mobility programmes more
inclusive for students with disabilities.
Inclusive Mobility - Booklet of policy
recommendations and good
practices’, vind je hier

Survey resultaten Pilot Top-up voor
ondervertegenwoordigde groepen
 34 instellingen hebben survey ingevuld
 11 instellingen geven aan top-up in te zetten in call 2020
 Invloed corona op voortgang
 Al een specifieke doelgroep gekozen?
• 22 instellingen bezig met bepalen van de doelgroep
• Een aantal instellingen zetten het breed uit (doelgroepen zoals
geformuleerd door EC).
• Twee groepen: studenten met een functiebeperking en studenten
met een lage economische achtergrond.
• Eerste generatie studenten.
• Studenten met een aanvullende beurs (DUO).
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Top-up Uitdagingen
Outreach: hoe
bereik ik de
studenten?

Link aan
bestaand
inclusie beleid

Marketing

Relevante
actoren vinden
binnen instelling

Heb ik support
van de
beslissers?
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Doelgroep
bepaling

Wie zijn mijn
allies?
Ambassadeurs
uit doelgroepen

Bewijslast

Op naar inclusieve studentenmobiliteit
- Kansen & Uitdagingen
Inclusieve selectieprocedure
Special Needs Budget
 Meer promotie
 Begin op tijd met zaadjes planten: neem de
student vanaf de start van de opleiding mee in de
mogelijkheid van een mobiliteit.
 Werk samen met disability office, studenten,
docenten en andere relevante actoren.
 Mogelijkheid om voorbereidende bezoeken af te
leggen bij gastinstelling.
 Top-up
 Focus - welke groep
 Allies vinden binnen instelling
 Outreach

Inclusie spreekuren: 17
december, 9 februari

Op naar inclusieve studentenmobiliteit Inspiratie
 Link naar nieuw platform: inclusivemobility.eu
 Voor studenten met een beperking:
 Publicatie aanbevelingen en good practices hoe
studenten te helpen met een beperking
 Mapped! Online platform nieuwe vorm op deze
website (maart 2021)
Voor studenten van kansarme groepen:
 Plar-4-simp KA3 project – gericht op
inclusieve mobiliteit
 Self-assessment tool op thema inclusie binnen
instelling
 Nuffic pagina over ongelijkheid
studentenmobiliteit
 SIEM project
 Publicatie Suzan Kommering: ‘Inequalities in Study
Abroad en Student Mobility’. 20% kortingscode
beschikbaar.
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:

Good practices en
aanbevelingen

Voor visa en eventuele verblijfsvergunning bij stage en studie,
check laatste stand van zaken www.gov.uk of de website van
buitenlandse zaken
 In call 2019 en 2020 zijn deelnemers nog op te voeren onder het
terugtrekkingsakkoord.
 Als je voor 31 december 2020 in het VK stage loopt, kun je in het VK
blijven onder het terugtrekkingsakkoord. Deze studenten moeten zich
vestigen in het VK via het EU Settlement Scheme om zeker te zijn van
rechtmatig verblijf.
 Voor Erasmus+ studenten die na 31 december 2020 naar het VK gaan
onder call 2019 en 2020 geldt:
 Een 180 dagen vrije periode in het VK voor het doel studie. Nog
onduidelijk voor stage.
 Verblijfsvergunning nodig bij verblijf langer dan 180 dagen.
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Nog een paar praktische zaken
 Dashboard participant reports 2018 bijgewerkt: Erasmus+ ho | Participant reports
(erasmusplus.nl)
 Wens voor dashboard final reports E+.
 Opvoeren extra kosten duurzaam reizen is in FAQ uitgelegd.
 Promotie stafmobiliteit: flyer beschikbaar. Link
https://www.erasmusplus.nl/actueel/nieuws/promoot-jij-erasmus-ook-binnenjouw-instelling . Engelse versie komt eraan, contactgegevens instelling aan te
vullen.
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Stuur je vragen naar: ka103@erasmuplus.nl

Contactgegevens NA Erasmus+ Onderwijs & Training
po-vo-ho@erasmusplus.nl
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mbo-ve@erasmusplus.nl

