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1. Ontvangen aanvragen  

Er zijn 56 aanvragen van hoger onderwijsinstellingen binnengekomen voor de Erasmus+ KA103 actielijn. 
Dat is één aanvraag minder dan in Call 2019. Het gaat daarbij om subsidie voor studentenmobiliteiten 
(studie & stage) en stafmobiliteiten (onderwijsopdrachten & staftraining). Eén aanvraag hiervan is door 
een consortium ingediend.  

 
Van de overzeese gebiedsdelen heeft Universiteit van Aruba (ORANJES02) een aanvraag ingediend. 

2. Beschikbaar budget  
 
De totale subsidie die voor studenten- en stafmobiliteit beschikbaar is voor de aanvraagronde 2020 
bedraagt € 30.946.410.  In dit bedrag zit ook een gedeelte voor de Organisational Support (OS); dit is 
een vast bedrag per deelnemer. Daarnaast omvat het een reservering voor extra declarabele kosten voor 
deelnemers met een functiebeperking - het budget special needs. 
 

Vergelijking beschikbaar budget Call 2019 met Call 2020 
2019 
 

2020 Groei in euro Groei in % 
€ 29.880.631 € 30.946.410 € 1.065.780 3,44% 

 

3. Voorlopige Toekenning Erasmus+ KA103 
 

Voorstel voorlopige toekenning KA103 voor studenten- en stafmobiliteit 

Studiemobiliteit  € 15.397.639 
 Stagemobiliteit  € 9572.611 
 Onderwijsopdrachten  € 923.015 
 

Training  € 1.008.160 
 OS & reservering FB  € 4.068.850 
 Totaal  € 30.970.275 
 

 
3. Richtlijnen en voorwaarden 
 
Beursbedragen voor studie 
De beursbedragen zijn gelijk gehouden met Call 2019.  
 
Ontvangend land Beursbedrag per maand Beursbedrag per dag  
Groep 1 € 360 € 12 
Groep 2 € 300 € 10 
Groep 3 € 240 € 8 

Budgetverdeling Erasmus+ KA103 Call 2020 
 

Studenten- en stafmobiliteit tussen programmalanden 
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Beursbedragen voor stage 
De EC heeft vastgesteld dat studenten die op stage gaan, € 100 - € 200 per maand extra krijgen. De 
beursbedragen zijn gelijk gebleven met Call 2019. 
 
Ontvangend land Beursbedrag per maand Beursbedrag per dag 
Groep 1 € 480 € 16 
Groep 2 € 420 € 14 
Groep 3 € 360 € 12 

 
Top-up voor ondervertegenwoordigde groepen 
Inclusie is door OCW en het Nationaal Agentschap Erasmus+ gekozen als een van de nationale prioriteiten 
binnen het programma Erasmus+. Voor Call 2020 heeft de minister een pilot goedgekeurd om een top-up 
te kunnen inzetten voor studenten van ondervertegenwoordigde groepen. Instellingen kunnen aan deze 
deelnemers een extra toelage geven van € 180 per maand. Om hiervoor ruimte te creëren heeft het NA 
met 5% het totaal beschikbare bedrag van studie en stage per instelling verhoogd. 
 
Studentenmobiliteit voor de overzeese gebiedsdelen 
De beursbedragen voor deze studenten zijn vastgesteld door de EC en voor studie en stage gelijk. 
 
 
Beursbedragen studie & stage voor de  overzeese gebiedsdelen  
 
Ontvangend land Beursbedrag per maand  
Groep 1 € 770 
Groep 2 € 720 
Groep 3 € 670 

 
Naast bovengenoemde maandbedragen krijgen studenten uit overzeese gebieden een tegemoetkoming in 
de reiskosten. Voor het berekenen van de afstand gebruikt men de tool van de EC in combinatie met de 
volgende reiskostenvergoeding tabel: 
 

Travel distances Amount 
Between 10 and 99 KM 20 EUR per participant 

Between 100 and 499 KM 180 EUR per participant 
Between 500 and 1999 KM 275 EUR per participant 
Between 2000 and 2999 KM 360 EUR per participant 
Between 3000 and 3999 KM 530 EUR per participant 
Between 4000 and 7999 KM 820 EUR per participant 

8000 KM or more 1500 EUR per participant 
 

De reisafstand is het aantal kilometers tussen de plaats van de thuisinstelling en de plaats van de 
ontvangende instelling/organisatie (enkele reis). De vergoeding die bij het aantal kilometers staat is het 
bedrag voor de reiskosten per mobiliteitsperiode (retour). 
 
Stafmobiliteit 
Voor stafleden is de subsidie per dag en afhankelijk van het land van bestemming en de duur. De 
dagbedragen voor stafleden staan hieronder in de tabel.  
 
 
Landengroep Dagbedrag per deelnemer1 

 
1 t/m de 14e dag van de activiteit gelden bovenstaande bedragen. Van de 15e tot en met de 60e dag wordt 70% van de 
bovengenoemde bedragen toegekend.  
 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


 
 

3   juli 2020  

Groep 1  € 120 

Groep 2  € 110 

Groep 3  € 100 
 

Tot Call 2019 heeft het NA de minimum dagbedragen voor stafmobiliteit aangehouden die door de EC 
zijn vastgesteld. Door de verhoging van het budget in Call 2020 heeft het NA de minimum dagbedragen 
verhoogd met twintig euro. Naast inclusie is ook professionalisering door OCW en het NA gekozen als 
nationale prioriteit van het programma Erasmus+. Elk staflid krijgt een dagvergoeding en een 
tegemoetkoming in de reiskosten. Voor het berekenen van de afstand gebruikt men de tool van de EC in 
combinatie met de tabel Reiskostenvergoeding. 
 

Organisational Support (OS) 
Elke instelling krijgt voor elke gerealiseerde mobiliteit een vaste toelage, de Organisational Support (OS). 
Voor de eerste honderd mobiliteiten krijgt de instelling € 350 per persoon en voor ieder volgende persoon  
€ 200. 
 
3. Bepalen voorlopige toekenning 
 

Van duur naar bedrag 

In het aanvraagformulier geven de instellingen alleen het aantal personen en de duur (maanden of 
dagen) aan. Om de duur om te rekenen naar een subsidiebedrag, hanteert het NA rekenbedragen. Bij 
het bepalen van de rekenbedragen is rekening gehouden met de bestemmingen waar men ging in 
voorgaande jaren heenging. Immers per landengroep worden andere beursbedragen uitgekeerd en dit 
kan een effect op het totale toekenning. 
 

De rekenbedragen 

De gehanteerde rekenbedragen: 
 

 Voor studie € 330 per maand en voor stage € 470 per maand. 

 Voor studenten uit Aruba (ORANJES02) en Curaçao (WILLEMS02) € 720 per maand voor studie en 
stage en € 960 voor reiskostenvergoeding per persoon. 

 Voor staf € 95 subsidie per dag. 

 Voor stafmobiliteit tussen programmalanden reiskostenvergoeding € 275 per persoon. 

 Voor staf uit Aruba en Curaçao reiskostenvergoeding € 960 per persoon. 
 

Uitgangspunten voor de budgetverdeling  

Criteria en de toegepaste regels bij het verdelen van het budget over de instellingen: 

 Er wordt nooit meer subsidie toegekend dan is aangevraagd. 
 Kleine aanvragen (20 maanden/dagen of minder) krijgen de aanvraag volledig toegekend 
 Als de voorlopige toekenning onder het minimum van kleine aanvragen komt wordt dit naar het 

minimum bijgesteld. 
 Aanvragen die hoger zijn dan 350% van de definitieve toekenning Call 2017 of de voorlopige 

toekenning Call 2018, worden bijgesteld naar 350% van de hoogste van die twee.                                                                                                                                                                                  
 Instellingen die voor één van beide Call-jaren – 2017 of 2018 – geen subsidie hebben 

aangevraagd en de past performance dus geen twee jaren beslaat, krijgen een score van drie. 
 Voor de berekening van OS voor studenten hanteert het NA als gemiddelde duur voor studie en 

stage 4,5 maanden per student en het rekenbedrag € 330. 
 Voor de berekening van OS voor staf hanteert het NA als gemiddelde duur 5 dagen per staflid en 

het rekenbedrag € 95.  
 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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4. Past Performance 
Volgens de Erasmus+ Programmagids, dient de kwaliteit van de uitvoer en het management van de 
instelling een rol te spelen bij de toekenning – de past performance. Het NA heeft hiervoor een rekentool 
ontwikkeld. Voor de past performance wordt meegenomen de realisatie van twee voorgaande 
contractjaren en de groei/krimp tussen de twee contractjaren. Voor dit jaar tellen de cijfers van de 
contracten 2017 en 2018 mee voor de berekening. Bij contract 2018 (met einddatum 31 mei 2020) 
gebruikt het NA de realisatiecijfers die begin april 2020 bekend waren. Het contract 2019 wordt niet 
meegenomen omdat het nog te vroeg is om een realistisch beeld te vormen van de realisatie binnen die 
Call.   

Rekentool 
In de rekentool wordt de past performance op drie onderdelen gemeten. Aan elk van die onderdelen 
wordt een score toegekend (1 t/m 5). Het totaal aantal punten voor de drie onderdelen (1 t/m 15) heeft 
invloed op de hoogte van de toekenning (zie puntentabel).  

Dit gaat per activiteit (studie, stage, onderwijsopdrachten en staftraining). Hoe hoger het aantal punten, 
hoe hoger het percentage van de aanvraag dat wordt toegekend.  

De percentages kunnen per activiteit verschillen, afhankelijk van het beschikbare budget per activiteit. Het 
NA heeft er voor gekozen dezelfde percentages en punten te hanteren als bij Call 2018 en 2019 om 
consistentie te borgen. 
 
Hieronder staan de drie onderdelen (a, b en c) met bijbehorende scoretabellen en puntentabel: 
 

a. Kwaliteit realisatie Call 2017: het verschil tussen de Voorlopige Toekenning (VT) en de 
Definitieve Toekenning (DT) 

b. Kwaliteit realisatie Call 2018: het verschil tussen de Voorlopige Toekenning (VT) en de 
realisatie cijfers in MT+ (begin april 2019).  

c. Groei/krimp tussen Call 2018 en Call 2017: de groei of krimp van de realisatie over twee Calls. 
 
 

Scoretabel toekenning realisatie binnen 
1 Calljaar (voor onderdeel a en b) 

Scoretabel groei/krimp tussen Call 2018 en 
2017 (voor onderdeel c) 

Studenten Staf Studenten Staf 
% Punten % Punten % Punten % Punten 
>135 5 >130 5 >135 5 >150 5 
115 4 120 4 115 4 130 4 
105 3 110 3 105 3 115 3 
99 2 100 2 99 2 100 2 
80 1 85 1 80 1 85 1 
<80 0 <85 0 <80 0 <85 0 

 
 
 

Puntentabel Studenten- en Stafmobiliteit 
Punten SMS % SMP % Punten STA % STT % 

15 100,00 100,00 15 100,00 100,00 
14 100,00 100,00 14 100,00 100,00 
13 100,00 100,00 13 100,00 100,00 
12 100,00 100,00 12 100,00 100,00 
11 100,00 100,00 11 99,94 96,94 
10 100,00 100,00 10 99,94 96,94 
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9 100,00 100,00 9 97,83 94,89 
8 97,21 97,81 8 94,68 91,84 
7 95,05 95,63 7 92,57 89,79 
6 91,81 92,37 6 89,41 86,73 
5 89,65 90,20 5 87,31 84,69 
4 87,49 88,03 4 85,21 82,66 
3 86,41 86,94 3 84,15 81,63 
2 86,41 86,94 2 84,15 81,63 
1 86,41 86,94 1 84,15 81,63 
0 86,41 86,94 0 84,15 81,63 
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