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Inleiding 

Lerende Mobiliteit, ook wel Mobiliteit of KA1 genoemd, is één van de drie key actions die onderdeel 

zijn van het programma Erasmus+ voor Onderwijs, Jeugd en Sport. In dit document wordt 

toegelicht hoe de selectieprocedure van de KA1 ve Call 2019 is opgebouwd en wat de uitkomst van 

deze selectie is. Het betreft mobiliteit van professionals in de volwasseneneducatie. 
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1 Procedure selectie 

A. Ontvankelijkheid 

Alle ingediende aanvragen zijn gecontroleerd op de ontvankelijkheidscriteria zoals voorgeschreven 

door de Europese Commissie. Dubbel ingediende aanvragen zijn eerst uit het systeem gehaald, 

waarna de controle heeft plaatsgevonden. Alle aanvragen waren ontvankelijk.   

B. Toewijzing en voorbereiding experts 

Vanuit de EC is bepaald dat de selectie van aanvragen (kwaliteitsbeoordeling) volledig op 

decentraal niveau (nationaal) plaatsvindt, volgens de procedure welke is beschreven in de Guide 

for NA’s en Guide for Experts. Elke aanvraag boven de € 60.000 dient door twee experts 

beoordeeld te worden en elke aanvraag tot en met € 60.000 door één expert. In deze Call zijn er 

drie aanvragen boven de € 60.000 ingediend.  

Binnen KA1 ve is, net als in voorgaande Calls, ervoor gekozen om te werken met louter interne 

experts. De expertise van interne experts is hoog en het NA acht haar experts in staat om op 

objectieve wijze tot kwalitatief hoogwaardige expertbeoordelingen te komen. 

De experts worden na selectie uitgenodigd voor een instructiebijeenkomst. Voorafgaand aan de 

instructiebijeenkomst worden de experts toegewezen aan aanvragen, de experts worden in de 

OEET (Online Expert Evaluation Tool) gekoppeld aan de aanvragen. De expert die een aanvraag 

beoordeelt, is nooit dezelfde persoon die betrokken was bij advisering van deze aanvraag of bij 

begeleiding van lopende of recent afgesloten projecten van deze aanvrager. Hierdoor wordt een 

mogelijk ‘conflict of interest’ voorkomen. Alle experts ‘tekenen’ in de OEET automatisch een 

verklaring met betrekking tot conflict of interest. 

C. Beoordeling door experts 

Na de instructiebijeenkomst gaan de experts aan de slag met het beoordelen van de aanvragen. 

Onafhankelijk van elkaar komen ze tot een beoordeling. In de beoordeling worden scores gegeven 

en deze worden onderbouwd. Daarbij wordt, waar nodig, een advies gegeven over goed/af te 

keuren kosten. De aanvraag wordt tezamen met eventueel toegevoegde bijlagen holistisch 

beoordeeld op basis van wat er aangeleverd is door de aanvrager. Indien past performance 

aanwezig is, wordt dat meegenomen in het oordeel van de expert. 

Alvorens de beoordeling definitief gemaakt wordt, worden alle beoordelingen tegengelezen. Dit is 

geen verplicht onderdeel van de procedure in de Guide for NA’s, maar is toegevoegd als extra 

kwaliteitscontrole. Op die manier wordt de intersubjectiviteit extra bewaakt en tevens wordt 

gekeken of de aanvraag beoordeeld is volgens de richtlijnen, of deze volledig is en wordt gelet op 

taalfouten en op consistentie tussen de hoogte van de score en de toelichting hierop.  

D. Bepalen voorlopige toekenningen 

Zolang de beschikbare middelen het toelaten, worden aanvragen die boven de threshold scoorden 

toegekend. Indien er onvoldoende middelen beschikbaar zijn om alle goede aanvragen toe te 
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kennen, dan wordt er toegekend op basis van ranking van punten, te beginnen met de hoogste 

score. Alle projecten die boven de treshold scoorden, worden in deze Call toegekend. 

Het kan voorkomen dat delen van een aanvraag (flows) worden afgekeurd omdat de inhoudelijke 

motivatie daarvoor onvoldoende is geacht door de expert, hierdoor kan het toegekende bedrag 

lager uitvallen dan het aangevraagde bedrag. Dat is in deze Call bij twee projecten het geval. 

E. Nationaal Evaluatie Comité 

Nadat de beoordelingen definitief zijn en het Nationaal Agentschap gekomen is tot een verdeling 

van de middelen over de aanvragers, wordt een voorstel voor toekenning van voorlopige subsidie 

gemaakt. Het Nationaal Evaluatie Comité beslist over dit voorstel en kijkt met name of er sprake is 

van maatschappelijke zorgvuldigheid, billijkheid en redelijkheid en niet van willekeur. 

F. Besluit en bezwaar 

Naar aanleiding van de beslissing van het Nationaal Evaluatie Comité ontvangen alle aanvragers 

een brief met daarin de vermelding van de uitslag. Er bestaat de mogelijkheid om tegen deze 

beslissing bezwaar te maken bij de bezwaarcommissie NA Erasmus+. 

  



  

Nationaal Evaluatie Comité, KA1 ve Call 2019 5 

2 Beschikbare budget en aanvragen KA1  
ve Call 2018  

Voor de Call 2018 KA104 is in totaal € 559.847 beschikbaar.  

  

Ten aanzien van de aanvragen: 

• Er zijn 17 aanvragen ingediend 

• Er is in totaal voor € 595.465,00 aangevraagd, dit is meer dan er beschikbaar is 

• 14 aanvragen zijn klein (onder de € 60.000), 3 aanvragen zijn groot 

• De grote aanvragen betreffen aanvragen van consortia 

• Alle aanvragen zijn door de ontvankelijkheidscontrole gekomen en hebben een inhoudelijke 

beoordeling gehad 

• 12 aanvragen hebben boven de threshold gescoord bij de inhoudelijke beoordeling 

• 4 aanvragen zijn gedaan door individuele ROC’s of een consortium van ROC’s  

• 1 aanvraag is gedaan door een stichting namens 21 bibliotheken 

 

Het aantal aanvragen ligt vele malen hoger dan de afgelopen Calls (zie tabel hieronder). Ook het 

totaal aangevraagde budget is veel hoger en zelfs hoger dan het beschikbare budget. Het 

aangevraagde budget is ruim drie keer zo hoog als bij de eerste Call van 2018. De score van de 

projecten is ook hoger, wat resulteert in 12 toekenningen. Slechts 5 projecten werden afgekeurd. 

Bij deze projecten was de relevantie veelal niet voldoende aangetoond, in enkele gevallen was de 

aanvraag onvoldoende uitgewerkt of was de impact van de aangevraagde mobiliteiten niet goed 

uitgedacht. De aanvragen met een relatief groot budget hebben een hoge kwaliteit. Dit zijn de drie 

hoogst scorende projecten.  

 

Het NA is uiteraard zeer verheugd met deze ontwikkelingen. Het NA heeft de afgelopen anderhalf 

jaar sterk ingezet op het activeren van nieuwe projectaanvragers binnen volwasseneneducatie. Zo 

heeft het NA meerdere groepsvoorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, gebruik gemaakt van 

EPALE en daarnaast veel individuele adviesgesprekken gevoerd.  

 

Onderstaande tabel laat zien hoeveel projectaanvragen er in de afgelopen jaren gedaan zijn binnen 

Erasmus+. Duidelijk is dat deze Call veruit de grootste omvang heeft in zowel aantal aanvragen, 

betrokken organisaties als aangevraagd en toegekend budget. 

 

 

 Eerste Call Tweede Call beschikbaar toegekend 

2016 9 11 € 230.150  € 213.960  

2017 11 7 € 245.710  € 201.908  

2018 5 7 € 395.345  € 204.405  

2019 17 - € 559.847 € 484.250 

 

Uitputting budget 

Het totaal van de toegekende grants ligt op € 484.250. Een bedrag van € 75.597 blijft daarmee 

onbenut. Dit budget wordt ingezet voor KA2 ve Call 2019. 

 


