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Mobiliteit en COVID-19

Scenario 1: wachten tot fysieke mobiliteit weer
mogelijk is, mobiliteiten binnen huidige projectduur uitvoeren
Scenario 2: wachten tot fysieke mobiliteit weer mogelijk is,
indien nodig projectverlenging* aanvragen
Scenario 3: starten met digitale mobiliteit, op een later
moment fysieke mobiliteit

Addendum
tekenen!

BELANGRIJK: ook met projectverlenging is reis naar het VK nog mogelijk
 pas bij nieuwe aanvragen niet meer mogelijk!

Scenario 1 & 2

Scenario 1: voor projecten van 24 maanden wellicht
mogelijk  (logistieke) planning herzien
Scenario 2: verlenging (max. 12 maanden) mogelijk
tot een maand voor de einddatum

Maar 1 verlenging van 12 maanden mogelijk, tot op heden geen nieuws
over extra verlenging (minieme kans dat dit nog komt)

Scenario 3
Scenario 3: alleen € 350 Organisational Support
beschikbaar bij digitale mobiliteit
 Digitale cursus van buitenlands instituut / buitenlandse trainer naar school halen
 Indien nodig budget voor aanschaf materialen / huur ruimtes (10% subsidie)
 Geef je budget uit aan digitale mobiliteit, dan is dat budget
weg voor fysieke mobiliteit!
 Addendum ondertekenen bij uitgeven subsidie voor digitale mobiliteit
Overdenk dus je opties:
 Is budget uitgeven aan digitale mobiliteit noodzakelijk?
 Hoeveel budget houdt de school over voor fysieke mobiliteit?
 Wat willen/kunnen we precies digitaal doen?

Scenario 3: Voorbeelden
Uitgangspunt: € 350 per persoon

Implementing Online Teacher
Professional Development

MAAR: Gratis online cursussen beschikbaar!

Special Needs

Klimaatverandering / Duurzaamheid
Project Based Learning
21st Century Skills

Toolkit Inclusief Onderwijs

Language Diversity

Creatief / Spelend Leren
CLIL (299 euro per 30 deelnemers)

Houd je project
levend, voor nu en
voor de toekomst!

KA1 in het nieuwe programma
Grootste veranderingen:
 KA101 en KA229 worden samengevoegd
 Keuze tussen geaccrediteerde of niet-geaccrediteerde aanvraag
 Alle subsidieaanvragen worden eenzijdig: geen partnerschap meer dat
samen een aanvraag indient
Zonder Accreditatie

Met Accreditatie

-

-

Min. 6 maanden, max. 12 maanden
Maximaal 30 deelnemers
Geen consortium mogelijk
Jaarlijks project schrijven
Maximaal 2 projecten,
daarna accreditatie

Min. 12 maanden, max. 24 maanden
Geen maximum aantal deelnemers
Consortium mogelijk
Na toekenning accreditatieaanvraag
jaarlijks garantie op budget

KA1 in het nieuwe programma
De Accreditatie (KA120):
 ‘Abonnement’ op het Erasmus+ programma 2021-2027
 Bij toekenning jaarlijks garantie op budget
 Investering in langetermijndoelstellingen
 Plannen naar eigen inzicht en op eigen tempo vormgeven
 Behoeften / uitdagingen  Concrete doelen  Plannen
(en het managen van deze plannen)
 Minimaal 70 punten: wordt niet zomaar toegekend!
 Niet toegekend = niet-geaccrediteerde aanvraag indienen en volgende Call
opnieuw proberen
Accreditatie = andere blik op internationaliseringsplan / mobiliteiten!

KA1 in het nieuwe programma
Behoeften / uitdagingen  Concrete doelen  Plannen
(en het managen van deze plannen) = ERASMUS PLAN

KA1 in het nieuwe programma
Werk voor de komende maanden:
 Hoe gaan we op school ondanks COVID toekomstgericht
verder met onze internationaliseringsplannen?
 Is het voor mijn school überhaupt nodig om in
het voorjaar een nieuwe aanvraag in te dienen?
 Wie/wat is er nodig om KA1 en KA2 plannen samen
te laten komen in één subsidieaanvraag?
 Gaan we voor de accreditatie in het najaar?
Wie/wat hebben we daarvoor nodig?

Van plan om in najaar 2021 een accreditatieaanvraag te doen? Neem dan zo vroeg
mogelijk contact op via ldekker@erasmusplus.nl om een adviestraject op te starten.

Thematische sessies

Wat het NA gaat doen:
 Circa elke zes weken een sessie voor KA1 en KA2
 Good practices, onderwijsthema’s, projectmanagement, Mobility Tool,
nieuwe aanvragen etc.

Contact

Voor al je vragen kun je mailen naar
KA101@erasmusplus.nl
Of bel naar 070 4260 260 (Receptie Nuffic)
 Marion Bloembergen
 Hobina Kooistra
 Laura Dekker (KA120)

