
Etiquette:

Informatiebijeenkomst 
Call 2021 | MBO & VE

26 november 2020



14:05 uur | Vooruitblik op Call 2021 - plenair
14:35 uur | Pauze
14:45 uur | Brainstormsessies - in groepjes

Etiquette

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



Vooruitblik op Call 2021

 Voor wie is deze Call beschikbaar?
 Programmagids Call 2021 - nog niet beschikbaar
 Stand van zaken Erasmus+ 2021-2027

 Prioriteiten
 Nieuwe mogelijkheden KA1
 Nieuwe mogelijkheden KA2

 Belangrijke data
 Vragen?

In deze presentatie



Nog niet beschikbaar

 Geen rechten aan de presentatie ontlenen

 Officiële voorlichting in januari 2021 (hopelijk!)

 Informatie o.b.v. de CONCEPT Programmagids

Programmagids 2021



Huidige situatie Verwachting

Begroting 
Erasmus+ 
nog niet 
akkoord

MFK nog 
niet 

akkoord

Brexit

Onduidelijkheid 
over totaal 

budget
In 2021 iets 

minder budget, 
maar in 2022 

weer gelijk aan 
2020.

Aanleiding

Erasmus+ 2021-2027



Prioriteiten van het nieuwe programma

Inclusie & 
diversiteit
•Gelijke kansen
•Eenvoudiger toegang 
tot subsidie

•Meer deelnemers met 
fewer opportunities

Digitale 
transformatie
•Digitale vaardigheden
•Toekomstgerichte 
sectoren

•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



KA1



Mogelijkheden binnen KA1

 Korte projecten (voor organisatie zonder accreditatie):

6-12 maanden | maximaal 30 deelnemers

 Geaccrediteerde projecten:

12-24 maanden | voor organisatie die over een accreditatie beschikken



Mogelijkheden binnen KA1
Ontvankelijke organisaties

 MBO: 

 Organisations providing initial or continuing VET.

 Local, regional and other public authorities or coordination bodies and 

other organisations with a role in the field of VET.

 Companies and all other public or private organisations hosting and 

training apprentices in the field of VET.

Meer informatie? Bekijk hier de ontvankelijkheidscriteria

https://www.erasmusplus.nl/sites/default/files/assets/Ontvankelijke-organisaties-voor-Erasmus-Call-for-Accreditations.pdf


Mogelijkheden binnen KA1
Ontvankelijke organisaties

 VE:

 Organisatie die werkt met of voor lerende (jong-) volwassenen;

 Leren en ontwikkelen van deze (jong-) volwassenen gericht is op:

 bevordering van inclusie;

 toeleiding naar de arbeidsmarkt.

 De educatie kan zowel formeel, non-formeel of informeel zijn.

Meer informatie? Bekijk hier de ontvankelijkheidscriteria

https://www.erasmusplus.nl/sites/default/files/assets/Ontvankelijke-organisaties-voor-Erasmus-Call-for-Accreditations.pdf


Mogelijkheden binnen KA1
Ontvankelijke locaties

 Over de grens in één van de Programma landen

 Partnerland alleen voor:

 Geaccrediteerde organisaties

 Job shadowing & TTA – geen cursus

Buiten Europa is nog niet mogelijk in Call 2021

Voor de lijst met programma- en partnerlanden, zie: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_en

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_en


Activiteiten binnen KA1
Voor medewerkers

 Job shadowing (2 dagen – 1 jaar)

 Teaching or training (2 dagen – 1 jaar)

 Cursus & training (2 – 30 dagen) NIEUW (voor mbo)!

Vergoeding: tot 10 dagen van het cursusgeld per persoon

Blended mobility | Virtuele aanvulling op de fysieke mobiliteit ter 

voorbereiding of afronding



Activiteiten binnen KA1
Voor studenten

 Learning mobility (10 – 89 dagen)

 Studenten met fewer opportunities (minimaal 2 dagen) NIEUW!

 ErasmusPro: Long-term learning mobility (90 dagen – 1 jaar)

 Deelname aan Skills competities (1 – 10 dagen) NIEUW!

Vergoeding: ook voor begeleidende personen

Blended mobility | Virtuele aanvulling op de fysieke mobiliteit ter 

voorbereiding/afronding

Deze slide is specifiek voor 

MBO



Activiteiten binnen KA1
Overige

 Experts op uitnodiging (2 – 30 dagen)

 Ontvangen van docenten in opleiding

Vergoeding: organisation support, geen reis- of verblijfskosten

 Voorbereidende bezoeken



Budget binnen KA1
Nog onbekend



Hoe om te gaan met huidige budgetten?
N.a.v. verwachte onderbesteding wegens de corona pandemie, heeft 

het NA alle begunstigden binnen de mbo sector een brief gestuurd, met 

de volgende informatie

 Advies Call 2018 & 2019

 Advies nieuwe aanvraag Call 2021

 Verwachte uitputting Call 2020



Advies Call 2018 & 2019

 Verlengen projectduur

De initiële projectduur kan met 12 maanden verlengd worden tot een 

maximum van 36 maanden d.m.v. een amendementsverzoek

 Inkomende stafmobiliteit

Maak (indien mogelijk) gebruik van de mogelijkheid om inkomende 

stafmobiliteit te organiseren, waarmee je ook een grote doelgroep 

studenten bereikt.



Advies nieuwe aanvraag Call 2021

 Vraag reëel aan

 Vraag (indien gewenst) budget aan voor de nieuwe mogelijkheden 

van het programma, zoals naar verwachting;

 deelname aan Skills-wedstrijden

 korte mobiliteiten voor studenten met fewer opportunities

 mobiliteiten gerelateerd aan het thema duurzaamheid



Verwachte uitputting Call 2020

 Het NA inventariseert momenteel de verwachte budgetuitputting om 

een inschatting te kunnen maken.  

 Via de verstuurde brief, graag doorgeven: 

 Behoefte aan extra budget? 

 Behoefte aan budget retourneren?

DEADLINE: 4 december 2020!

Deze slide is specifiek voor 

MBO



Belangrijke data

Januari | Voorlichting Call 2021

Februari | Uitslag accreditaties KA1 mbo & ve

Maart | Deadline aanvragen Call 2021



KA2



Mogelijkheden binnen KA2



Mogelijkheden binnen KA2

 Cooperation Partnerships

12 – 36 maanden | minimaal 3 organisaties uit 3 Programmalanden

 Small-scale Partnerships

6 – 24 maanden | minimaal 2 organisaties uit 2 Programmalanden



Mogelijkheden binnen KA2
Cooperation Partnerships én Small-scale Partnerships

 Prioriteiten voor samenwerking

 Sustainability

 Inclusion & Diversity

 Digitalization
Inclusie & 
diversiteit
•Gelijke kansen
•Eenvoudiger 
toegang tot 
subsidie

•Meer deelnemers 
met fewer
opportunities

Digitale 
transformatie
•Digitale 
vaardigheden

•Toekomstgerichte 
sectoren

•Stimuleren van 
innovatie

Duurzaamheid
•Milieuvriendelijk 
ontwerp van 
activiteiten

•Bewustwording van 
milieu- en 
klimaatverandering

•Gedragsverandering



Mogelijkheden binnen KA2
Cooperation Partnerships

 Gericht op uitwisselen van ervaring en good practices en innovatie

 Versterken activiteiten of capaciteit van de organisaties en sectoren

 Aansluiten bij één of meerdere horizontale/sectorspecifieke prioriteiten



Activiteiten binnen KA2
Cooperation Partnerships

 Budgetposten en financiering: nog niet bekend

 Mogelijke activiteiten:

 Projectmanagement 

 Implementatie

 Promotie

 Locatie: in één van de partnerlanden



Mogelijkheden binnen KA2
Small-scale Partnerships

 Laagdrempelige vorm van Europese samenwerking 

 Focus inclusie (target groups with fewer opportunities)

 Europees burgerschap en Europa ‘dichterbij’ brengen

 Én de doelen van de Cooperation Partnerships



Activiteiten binnen KA2
Small-scale Partnerships

 Budgetposten en financiering: 

 Mogelijk een lumpsum bedrag voor het gehele project

 Gebaseerd op voorgestelde activiteiten

 Mogelijk cofinanciering 10%

 Locatie: in één van de partnerlanden



Budget binnen KA2
Nog onbekend



Belangrijke data

Januari | Voorlichting Call 2021

Februari | Uitslag Call KA226 en KA227 (eind 
oktober 2020)

April | Deadline aanvragen Call 2021



Changing lives,
opening minds

Heb je vragen over Erasmus+? 
Neem dan contact met ons op, we staan altijd voor je klaar!

Contactgegevens NA Erasmus+ Onderwijs & Training:

mbo-ve@erasmusplus.nl 



Start om 14:45 uur - 2 ruimtes per thema

Green Erasmus
In gesprek over duurzaamheid, 
milieu en internationalisering: 

hoe gaat dat samen?

KA1

KA2

Inclusie
Wegnemen van barrières en 
creëren van gelijke kansen in 

internationale projecten.

KA1

KA2

Digitalisering
Ligt de toekomst van 
internationalisering in 

digitalisering?

KA1

KA2
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