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Programma

12:30-13:30 uur Call 2019

13:30-14:30 uur Workshop ronde 1 
 Professionalisering

 New Europass

 Uitleg Tools (MT+ & OLS)

14:30-14:50 uur Pauze

14:50-15:50 uur Workshop ronde 2
 KIS

 Inclusie

 Uitleg Tools (MT+ & OLS)

16:00 uur Einde



Inhoud presentatie

 Facts en Figures

 Inclusie

 Professionalisering

 Impact

 Stafmobiliteiten

 Budget

 Transfers

 MT+

 Final Report

 Examinering

 Impact

 Belangrijke data



Terugblik toekenningen

KA1 mbo call 2019

Een aantal facts & figures

 Hoge overvraging

 Vraag: ruim € 40 miljoen

 Uitgezet: € 14.831.058,- (= 2018+17%)

Blijf vooral reëel aanvragen zodat we de totale vraag in beeld 

hebben, van belang voor toekomstige budgetten

 In april 2019 was er een herverdeling binnen Call 2018, daar is 

extra budget bij gekomen

 Voor sommige scholen betekent dit een hoge stijging toen, en nu 

weer een stijging

 Houdt goed je uitgaven in de gaten: laat tijdig weten als je budget 

denkt over te houden 

 Er zal in het voorjaar wederom een inventarisatie voor 

herverdeling worden gemaakt



Terugblik toekenningen

KA1 mbo call 2019

 Verdeling studenten-staf

83% van het budget is toegekend aan studentmobiliteit en 17% 

aan stafmobiliteit (let op budgettransfers)

 2 nieuwe organisaties toegekend

 In totaal zijn er 48 contracten afgesloten



Terugblik toekenningen

KA1 mbo call 2018

Hoogte toekenning is gebaseerd op (uit Programmagids):

 Het aantal aangevraagde mobiliteiten en de duur ervan 

 De mate waarin longterm mobiliteiten zijn opgenomen

 De past performance

 Het totaal beschikbare budget

Bovenstaande criteria zijn als volgt vertaald naar een rekentool: 

1) Hoogte toekenning vorige 2 aanvragen                   

2) De score van het laatst afgesloten project (FR)           

3) Budgetuitputting laatste 2 afgesloten projecten

4) De score van de aanvraag in de call 2018 (niet voor Charters)  

5) Aantal studenten in de instelling(en) 

6) Aangevraagde budget in de call 2018

En dit alles in relatie tot het totaal beschikbare budget (KA102 en 

KA116).



Inclusie

Vooral experimenteren met mobiliteiten voor entree- en niveau 2 

studenten in groepsverband onder begeleiding van docenten 

(Accompanying Persons)

Stafmobiliteiten om docenten te scholen in begeleiden van studenten 

met fewer opportunities of bijvoorbeeld vsv

Minimale duur van 10 dagen is soms een belemmering

Kansen voor inclusie: 

 Structurele inbedding van mobiliteiten voor studenten met fewer

opportunities en special needs; 

 Het toch mogelijk maken, eventueel met begeleiding van langere 

mobiliteiten voor deze doelgroep

 Verbreding van de doelgroep naast Entree en niveau 2 studenten; 

 Koppeling van inclusie aan het thema professionalisering. 



Professionalisering

Vooral om docenten op persoonlijk en professioneel vlak te laten 

ontwikkelen

Als middel om studenten internationaal competent te maken > 

Vliegwieleffect

Kansen voor professionalisering:

 Uitbreiding van stafmobiliteiten door ook praktijkbegeleiders, staf-

of beleidsmedewerkers en managers of bestuurders op te nemen 

in de aanvraag;

 Kwaliteit verhogen van stafmobiliteiten door gestructureerde 

transfer van het geleerde te borgen;

 Inbedding van stafmobiliteiten in teamplannen;

 Erkenning van de leeruitkomsten van stafmobiliteiten als 

waardevolle aanvulling op het cv en vastlegging in het 

personeelsdossier (in relatie met het HR-beleid). 



Impact

Veel globaal beschreven

Intentie om onderzoek te doen

Stafmobiliteiten om docenten te scholen in begeleiden van studenten 

met fewer opportunities of bijvoorbeeld vsv

Kansen voor impact:

 Een verbeterslag in het maken van een logisch projectdesign 

(Welke veranderingen verwachten de instellingen?)

 Een gedetailleerd plan (Hoe kan men de verandering vaststellen?)

 Gericht intern en extern ervaringen delen (Aan wie dissemineren?) 



Terugblik toekenningen

KA1 mbo call 2019

Voor meer informatie ga naar:

https://www.erasmusplus.nl/overzicht%20toegekende%20projecten

 Verantwoordingsdocument

 Overzicht lijst toekenningen KA102 (aanvragers zonder Charter) & 

KA116 (aanvragers met Charter)

https://www.erasmusplus.nl/overzicht%20toegekende%20projecten


Compliance

 Voor het gemak, heb de nieuwe wegwijzer call 2019 altijd bij de hand!

https://projects.stichtingcinop.nl/erasmusplus/intro/Eplus/evenementen/2018/Monitoring%20KA1%20mbo/Presentaties/Introductie%20E+%20projectcoordinatoren%2018%20september%202018.pptx


Stafmobiliteiten

 Minimale duur: 2 volle werkdagen (exclusief reistijd)

 Teaching/training assignments: this activity allows staff of VET providers 

to teach at a partner VET provider abroad. It also allows staff of companies 

to provide training at a VET provider abroad.
 In case of teaching/training assignments:

 …also open to persons from companies, public sector and/or civil society 

organisations.

 …open to trainers from companies in another Programme Country who have 

been invited to teach at the applicant VET providers and/or in the organisations

of the consortium where 

 Staff training: this activity supports the professional development of VET 

staff in the form of a work placement or a job shadowing/observation period 

abroad in a company or any other VET provider.

 Let op aanwezigheid van een Individueel work programme

 Dus geen congresbezoek of taalreis



Aandachtspunten KA1 mbo

Ingrediënten voor een eligible stafmobiliteit

 Zelf iets leren (staff training) of anderen iets leren (teaching/training 

assignments)

 Persoonlijk programma

 Eigen leerdoelen

 Koppeling aan strategie van school/opleiding/team

 Zorgen voor borging van behaalde leeruitkomsten

 Internationale context moet expliciet meerwaarde hebben t.o.v. leren in 

een nationale context

 Bewuste keuze in samenstelling van de deelnemers (kan zowel 

individueel als in teamverband)

(slide van Voorlichting Call 2019)



Budgettransfers (gelijk aan 2018)

Grant Agreement I.3.3:

Budgetoverhevelingen mogen, onder voorwaarde dat het project uitgevoerd wordt in 

line with the approved project application and overall objectives described in Annex II, 

And the following specific rules are respected:

 Organisational support kan niet verhoogd worden

 Maximaal 20% van toegekend budget voor ErasmusPro mag naar een andere 

activiteiten

 Het toegekend budget voor ErasmusPro mag maximaal met 20% worden verhoogd

 Het toegekend budget voor Stafmobiliteit mag maximaal met 20% worden verhoogd

 Special Needs support en Exceptional costs voor studenten with fewer 

opportunities mag niet overgeheveld worden

In andere gevallen kan een amendementsverzoek worden ingediend



Final Report, het budget en de MT+

 Voer alle mobiliteiten op (aantallen, landen en duur moeten kloppen)

 Uitgangspunt 1: Zorg dat je het budget uitgeput hebt!

 Uitgangspunt 2: Alleen werkelijke uitgaven zijn ontvankelijk

 Heb je evenveel of meer besteed dan toegekend

 Voer realistisch op, ook als dat betekent dat er meer dan toegekend in 

de MT+ staat

 Indien je toch minder hebt besteed dan toegekend: 

 Voer realistisch op, dat betekent dat het bedrag in de MT+ lager is dan

initieel/voorlopig toegekend is

 NB lagere besteding werkt negatief door in toekomstige toekenningen

(slide van Kick-off Call 2018)



Budget in de Final Report 

Vragen over formulering in de beoordeling van de Final Reports:

 Er is voor het project een gecalculeerd bedrag gedeclareerd van € xxx.

 Een aanvullend bedrag van xxx euro is niet subsidiabel bevonden 'aangezien er 

meer is gedeclareerd dan contractueel toegekend'. 

 De financiële beoordeling gaat uit van het bedrag dat door de MT+ 

berekend is. Dit is [bedrag]. 

 Afgekeurde kosten worden bij dit bedrag in mindering gebracht. 

 De uiteindelijke subsidietoekenning is maximaal [bedrag] wat overeenkomt 

met de voorlopige beschikking. 

 N.B. Afgekeurde kosten kunnen ook verband houden met een 

budgetoverschrijding omdat er méér deelnemers worden afgevaardigd voor 

hetzelfde subsidiebedrag.



Mobility Tool+



Mobility Tool+



Compliance



Examinering, hoe zit het?

 Examinering mag meetellen voor het diploma, met een vrijstelling

 Het resultaat (cijfer of woorden) komt op de resultatenlijst naast het 

vermelden van een vrijstelling

 Betreft het een onderdeel van een kerntaak of deel van het 

instellingsexamen voor de generieke onderdelen, dan telt het behaalde

cijfer mee in de weging zoals dat in het examenplan is aangegeven

 Examencommissie bepaalt

 Is het examen onder de juiste condities en op de juiste wijze

afgenomen?

 (Net zoals een examen dat in Nederland wordt afgenomen)

 Handreiking: 

https://www.ecvet.nl/2_4937_Maak_examinering_in_het_buitenland_mogeli

jk.aspx

https://www.ecvet.nl/2_4937_Maak_examinering_in_het_buitenland_mogelijk.aspx


Impact 
onderzoeken

Kick-off KA1 2019
Mariola Gremmen



Impact

 Online impacttool

 Afgeronde onderzoeken

- Kwalitatieve onderzoeken najaar 2018

 Lopende onderzoeken

- Meerjarenonderzoek (MJO)

- Professionalisering en impact

- Tracer Study



Online impacttool

 Aangepast in vormgeving

 impacttool.erasmusplus.nl

 Zie ‘harmonica’ flyers



Kwalitatieve onderzoeken

 Najaar 2018 (zie factsheets). 

 Studie 1: Impact op individuen. KA1 studenten:

 Belangrijkste opbrengsten: Culturele verrijking, 

zelfstandigheid, persoonlijke ontwikkeling

 Succesfactoren: contacten, taal, cultuur

 Belemmeringen: huisvesting, heimwee, E+ bubbel

 98% raadt en reis aan!



Kwalitatieve onderzoeken

 Studie 1: KA1 medewerkers

 Belangrijkste opbrengsten: kennismakingen met 

instellingen in een andere cultuur, verbreden, 

delen en uitwisselen van kennis, frissere kijk

 Succesfactoren: contacten met college’s, netwerk

versterken

 Belemmeringen: interne afstemming

 97% raadt een reis aan!



Kwalitatieve onderzoeken

Studie 2: Impact op organisaties; KA1 en KA2





Meerjarenonderzoek

 Mbo studenten: 4x (1 gehad)

 Hbo en wo studenten: 5x (2 gehad)

 Meting 1: niet causaal en vergelijking wel/geen

buitenlandervaring

 Enkele voorlopige uitkomsten:

- Hogere interculturele vaardigheden

- Bredere internationale blik

- Hoger opleidingsniveau ouders

- Geen verschil in studievoortgang of motivatie

- mbo: vooral niveau 3&4, oudere studenten en 

domein toerisme en recreatie



Professionalisering en 

impact 

 Alle onderwijssectoren

 Projecten al paar jaar afgerond

 Enthousiaste interviews met betrokkenen

 Vooraf, tijdens, achteraf en nu

 Op dit moment: alles uitwerken in 

onderzoeksrapport

 Later: delen op verschillende manieren

 Allemaal frissere en bredere blik op eigen werk



Tracer Study

 September 2019 – Januari 2020

 Focus op studenten en medewerkers (KA1) in 

alle onderwijssectoren

 Ervaringen tijdens buitenlandbezoek

 Instellingen zijn benaderd, erna ook studenten en 

medewerkers

 Vragenlijsten

 Dagboek gedeelte

 Vlogs



Belangrijke data najaar 2019

 Voorlichting mbo call 2019 (KA1 en KA2)

(inclusief Centres of Vocational Excellence)

Donderdag 14 november 2019

 Voorlichting ve voor mbo-scholen (KA1)

Dinsdag 3 december 2019



Middagprogramma

Maak een keuze uit een van de volgende workshops:

13:30-14:30 uur Workshop ronde 1 
 Professionalisering (Marianne)

 New Europass (Jetske)

 Uitleg Tools (MT+ & OLS) (Natasja en Marieke)

14:30-14:50 uur Pauze

14:50-15:50 uur Workshop ronde 2
 KIS (Jorinde)

 Inclusie (Frans)

 Uitleg Tools (MT+ & OLS) (Natasja en Marieke)



Gefeliciteerd!

 Hoornbeeck

 ROC Ter Aa

 Stichting Gilde Opleidingen

met het behalen van de VET Mobility Charter!!!

 Friesland College

 ROC da Vinci

met jullie toekenning van een Centre of Vocational Excellence!!!


