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Spelregels tijdens de sessie
 Vragen via chat. 

Erasmus+ collega’s beantwoorden vragen, indien mogelijk, direct. 
Indien relevant worden antwoorden gedeeld met iedereen.

 Zet je microfoon in Teams op ‘mute’ (uit).

 Deze presentatie en de vragen/antwoorden komen op de 
website.
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Prioriteiten
 Inclusie

 Professionalisering

 Impact

 Digitalisering



Inclusie
Het Nationaal Agentschap vindt belangrijk dat iedereen deel kan nemen aan het 
Erasmus+ programma vanuit zijn eigen achtergrond of competenties- los van 
religie, seksualiteit, huidskleur, sociaaleconomische achtergrond, handicap of 
opleiding. 

Het programma Erasmus+ biedt diverse mogelijkheden om toegankelijkheid van 
het programma voor ondervertegenwoordigde groepen te verhogen, zoals:
- Subsidie voor studenten met special needs
- Subsidie voor extra begeleiders (bijvoorbeeld voor leerlingen niveau 1)
- Flexibiliteit inzetten budgetten door scholen

Voor meer informatie en inspiratie
• Inclusie Erasmus+
• Inspiratieverhalen van collega’s uit het mbo

https://www.erasmusplus.nl/inclusie
https://www.erasmusplus.nl/inspiratie-resultaten?sector%5b1%5d=1&prioriteiten%5b51%5d=51


Impact

Voor Erasmus accreditatie: indienen van een Erasmus Plan waarin de 
langetermijnstrategie wordt gedefinieerd. Zowel het impact denken als de 
impact tool kunnen hierbij goed van pas komen.

Meer informatie: impacttool Erasmus+

https://impacttool.erasmusplus.nl/


Stafmobiliteiten
 Minimale duur: 2 volle werkdagen (exclusief reistijd)

 Teaching/training assignments: deze activiteit maakt het mogelijk dat medewerkers van 
mbo-instellingen én medewerkers van bedrijven lesgeven op een mbo-instelling in het 
buitenland. 
 … Mogelijk voor medewerkers uit bedrijven, publieke sector en / of maatschappelijke 

organisaties.
 … Mogelijkheid voor opleiders van bedrijven in een ander programmaland die zijn 

uitgenodigd om les te geven bij de aanvragende aanbieders van beroepsonderwijs en 
de organisaties van het consortium.

 Staff training: deze activiteit ondersteunt de professionele ontwikkeling van het personeel 
van beroepsonderwijs in de vorm van een stage of een observatieperiode in het buitenland 
bij een bedrijf of een andere aanbieder van beroepsonderwijs.

Let op de aanwezigheid van een individueel work programme. Dus géén congresbezoek of 
taalreis.



Ingrediënten voor een ontvankelijke 
stafmobiliteit



Budgettransfers (gelijk aan 2019)
Grant Agreement I.3.3:

Budgetoverhevelingen mogen, onder voorwaarde dat het project uitgevoerd wordt 
in accordance 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.



Veranderingen Call 2020 t.o.v. Call 2019
 Hogere reiskostenvergoeding als er gekozen wordt voor duurzaam vervoer 

(exceptional costs for expensive travel).
 Inclusief gevallen waar de deelnemer kiest voor schoner, lagere 

koolstofemissiemiddelen (bijv. trein), wat resulteert in dure reiskosten.
 Onder voorwaarden dat deelnemers kunnen aantonen dat de standaard 

vergoeding (gebaseerd op unit costs per travel distance band) niet meer dan 
70% van reiskosten dekt.

 Wanneer toegekend, vervangt dit de standaard reiskostenvergoeding
 Aantonen met reisdocumenten of facturen.

Zie filmpje voor meer uitleg.































Addendum contract (i.v.m. COVID-19)
 Addendum betreft additionele regels op de regels van het contract 

(Artikel I.2, II.2 en Annex III).

 Belangrijke aandachtspunten addendum Call 2018 – 2019 – 2020: 
 Alleen van toepassing op projecten waarin virtuele activiteiten 

worden georganiseerd vanwege COVID-19.
 Organisational Support wordt vergoed voor virtuele activiteiten, 

géén Travel en Individual Support.
 OLS is verplicht voor alle virtuele activiteiten.
 Proof of Attendance is de enige verplichte documentatie van een 

virtuele activiteit.
 10% van het budget (totaal van alle unit costs) mag besteed worden 

aan het huren en/of aanschaffen van apparatuur en/of diensten voor 
de implementatie van de virtuele activiteit.

https://www.erasmusplus.nl/sites/default/files/assets/Corona%20FAQ/KA1-2020-Addendum-VET.doc


Virtueel en blended activiteiten
 Virtuele activiteit is het volgen van een cursus of stage bij een 

instelling in het buitenland vanuit Nederland.

 Er vindt géén fysieke mobiliteit naar het buitenland plaats.

 Blended activiteit is een combinatie van virtuele én fysieke mobiliteit.

 Voorbeeld 1: een afgebroken stage in het buitenland vanwege 
COVID-19 wordt in Nederland virtueel voortgezet.

 Voorbeeld 2: virtueel starten en vervolgens het vertrouwen 
hebben om op buitenlandstage te gaan.



Virtueel en blended activiteiten
 Fysieke mobiliteit blijft het uitgangspunt van Erasmus+.

 Blended mobiliteit (virtueel en fysieke mobiliteit) kan vooruit 
worden gepland.
 Voorwaarde: de gestelde eisen vanuit de programmagids, zoals de 

minimale duur van 10 aaneengesloten dagen fysieke mobiliteit.

 Kan een fysieke mobiliteit niet doorgaan vanwege COVID-19? 
Enkel dan is een virtuele activiteit mogelijk.



De roep om flexibiliteit
 Nationaal Agentschappen (NA) Erasmus+ hebben bij de Europese 

Commissie (EC) voortdurend aangedrongen op maximale flexibiliteit.

 Bij DG EAC* is er veel welwillendheid, maar de formele kaders van de 
Erasmus+ Verordening leggen beperkingen op die niet eenzijdig door de 
EC kunnen worden gewijzigd.

 Internationalisation@Home kan niet bekostigd worden vanuit het 
Erasmus+ programma (= verkeerde loket).

 De roep om flexibiliteit staat op de agenda van NA directors en zij zullen 
een gezamenlijk standpunt vormen dat met de EC gedeeld wordt.

* Directorate General for Eduation and Culture



Corona FAQ
 Mag een student terugkomen uit het buitenland wanneer het 

reisadvies code oranje wordt? 
Ja, de student mag terugkomen. Voor landen die op het moment van het 
plannen van de mobiliteit code geel zijn, zullen dezelfde regels rondom 
Force Majeure gelden als tijdens de eerste Corona uitbraak.

 Welk bedrag mag een student houden als hij of zij de mobiliteit 
eerder afgebroken heeft?
Het is aan de organisatie zelf om hier consistent/beleidsmatig over te 
beslissen. Er kan gewerkt worden met alleen uitbetalen van daadwerkelijk 
gemaakte kosten. Ook kan er besloten worden dat de student de eerste 
betaling kan behouden, of de gehele beurs, zoals deze in de 
oorspronkelijke Individual Grant Agreement overeengekomen is.



Corona FAQ
 Wanneer kom je in aanmerking voor Force Majeure?

Force Majeure geldt wanneer de deelnemer niet kan voldoen aan de 
minimale gestelde criteria, zoals de duur van de fysieke mobiliteit vanwege 
COVID-19. Dit geldt ook voor een blended activiteit waarvan het fysieke 
deel niet voldoet aan de gestelde minimum criteria.

 Kan ik verlenging van mijn projectduur aanvragen? 
Ja, dit kan door middel van een amendementsverzoek. Een project kan 
maximaal met 12 maanden verlengd worden. 

Een project uit Call 2018 kan tot maximaal 30 december 2021 verlengd worden;
Een project uit Call 2019 kan tot maximaal 30 december 2022 verlengd worden. 
Let op! Dien uiterlijk één maand voor einde project het amendementsverzoek in.

Bekijk de FAQ op onze website. Deze wordt met enige regelmaat geüpdatet.

https://www.erasmusplus.nl/corona-faq/mobiliteit-mbo


Accreditatie call vragen
 Kan de deadline van de accreditatie call worden verschoven?

Nee, de planning van de accreditatie call is afgestemd op de verdere 
planning van de subsidieaanvragen in 2021.

 Kan er naast een accreditatie voor MBO ook nog een accreditatie 
aangevraagd worden voor onze Volwassenen Educatie?
Ja, het is mogelijk om voor meerdere velden tegelijkertijd een accreditatie 
aan te vragen. Per veld dient de accreditatie apart te worden aangevraagd.

 Als je als consortium een accreditatie aanvraagt en je besluit uit 
elkaar te gaan, vervalt de accreditatie of behoud ieder die status en 
ga je als individuele organisatie door?
Hier heeft het NA nog geen antwoord.



Accreditatie call vragen
 Kan er na een individuele accreditatie in de volgende call een 

aanvraag voor een consortium gedaan worden?
Ja, in de volgende accreditatie call kan er een aanvraag voor een 
consortium worden ingediend.

 Klopt het dat voor charterhouders geen kwalitatieve beoordeling 
plaatsvindt van de accreditatie aanvraag?
Ja, dat klopt. Aanvragen in het kader van de light procedure worden niet 
beoordeeld aan de hand van gunningscriteria. Een Erasmus-accreditatie zal 
worden toegekend aan alle aanvragers volgens de light procedure die 
voldoen aan de ontvankelijkheids-, selectie- en uitsluitingscriteria.
 Let op! Alleen in de accreditatiecall 2020 is er een light procedure voor 

charterhouders.



De Europese Commissie heeft een online 
tool gelanceerd, waarin alle 
documentatie te vinden is over de IT-
systemen die worden gebruikt voor het 
beheer van de Erasmus+ projecten.

IT Tools Wiki

IT Tools wiki

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Welcome
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Welcome


Wegwijzer Call 2020

Wegwijzer Call 2020

https://www.erasmusplus.nl/projectuitvoering/middelbaar-beroepsonderwijs/projectuitvoeringsdocumenten-lerende-mobiliteit-ka1/call-2020-ka102-mbo
https://www.erasmusplus.nl/projectuitvoering/middelbaar-beroepsonderwijs/projectuitvoeringsdocumenten-lerende-mobiliteit-ka1/call-2020-ka102-mbo
https://www.erasmusplus.nl/projectuitvoering/middelbaar-beroepsonderwijs/projectuitvoeringsdocumenten-lerende-mobiliteit-ka1/call-2020-ka102-mbo


Checklist 
Poster online

https://www.erasmusplus.nl/sites/default/files/assets/Downloads/Brochures-flyers/138-201914%5bposter_mobiliteit%5ddef_web.pdf


Budgetuitputting in MT+
Voer alle mobiliteiten op (aantallen, landen en duur moeten kloppen)

Uitgangspunt 1:
Zorg dat je je budget 

uitput!

Uitgangspunt 2:
Alleen werkelijke 

uitgaven zijn 
ontvankelijk

Uitgangspunt 3:
Voer realistisch op.



Belangrijke data najaar 2020
 Call Accreditatie Erasmus+ | Donderdag 29 oktober 2020 - 12:00 uur

 KA2 Call | Donderdag 29 oktober 2020 - 12:00 uur

 Over-de-grens-dag (online)| Woensdag 4 november 2020

 Voorlichting mbo Call 2021 (KA1 en KA2) | Ntb

De uitvraag van de herverdeling is uitgesteld en zal volgend jaar plaatsvinden. 



Extra KA2 Call mbo: Digital
 I.v.m. COVID-19 extra call in mbo : Partnerships for Digital Education

Readiness.

 Deze projecten zijn gericht op het toerusten van onderwijs- en 
trainingssystemen om de uitdagingen aan te kunnen die op hen zijn afgekomen 
door de plotselinge verschuiving naar online en afstandsonderwijs, alsook het 
ondersteunen van docenten om digitale competenties te ontwikkelen en ervoor 
te zorgen dat het onderwijs zijn inclusieve karakter behoudt.

 ‘Creativity & Culture’ voor de sectoren po/vo, ve en jeugd.

Meer informatie op onze website: nieuwe calls KA2.

https://www.erasmusplus.nl/actueel/nieuws/nieuwe-calls-strategische-partnerschappen


Overdracht CINOP naar Nuffic

CINOP
Vandaag

Per 1 januari 2021

Nuffic

Huidige 
programma Afronding Call 2018 – 2019 - 2020

Uitvoer nieuwe programma Erasmus+

Eind 2023

Accreditatie call



Voorstellen consultants

Gonnie van de Eerden Marieke Wouters Marloes Hogervorst Siena Uiterwijk Tess Beking



Middagprogramma 15:10-16:00 uur

Start om 15:10 tot 16:00 uur

 Positie van projectcoördinator

 Q&A Mobility Tool+ 

Zie voor de juiste meetingroom de link in de chat én in de ontvangstbevestiging.



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 



Vragen n.a.v. de presentatie
Op de volgende slides zijn de vragen opgenomen die gesteld zijn in de chat en 
live na de presentatie. De vragen zijn per categorie toegelicht:

 Accreditatie
 Blended mobility
 Addendum
 Projectuitvoering



Vragen (accreditatie) 
 Een light versie voor accreditatie nu aanvragen, terwijl niemand weet hoe de Corona crisis 

zich verder gaat ontwikkelen. Aan de ene kant wordt gevraagd om een degelijke lange 
termijn visie en aan de andere kant zeg je: schrijf nu maar snel een light versie dan komt 
het wel goed. Dan neem je de plannen van de scholen toch niet serieus?
De strategische plannen van de scholen worden heel serieus genomen door het NA en zijn juist het 
onderwerp van de monitoringsgesprekken. Het gaat om een light aanvraagprocedure en niet een 
light versie van het strategische plan. De huidige charterhouders komen voor de lichte procedure in 
aanmerking en zij hebben een strategisch plan ingediend voor de charteraanvraag. Dit hoeft niet 
opnieuw geschreven te worden, maar wel geüpdatet. 

 Hoe zwaar wordt er gekeken naar de aantallen in de accreditatie aanvraag? Met het oog 
op alle onzekerheden en budgetten die nog open staan.
De aantallen in de accreditatie geven een indicatie voor het NA. In de aanvraag van Call 2021 en 
verder wordt dit werkelijk uitgevraagd. 



Vragen (blended) 
 Wat is de hoogte van het budget dat besteed mag worden aan virtuele en blended

mobiliteiten? Hoe registreer je virtuele en blended activiteiten?
Er is geen hoogte bepaald wat betreft virtuele/blended activiteiten. Er wordt een nieuwe functie 
ontwikkeld in de Mobility Tool+ om deze mobiliteiten te registreren. Deze functie is vanaf week 40 
beschikbaar in de Mobility Tool+. 

 Wat zijn de regels rondom Blended Mobility als Nederland zelf code oranje reisadvies heeft?
In principe zijn de regels gelijk als voor een fysieke mobiliteit. Een blended mobility bestaat 
gedeeltelijk uit een fysiekonderdeel, dit is verplicht. Hierbij kan men starten met virtuele mobiliteit. Als 
Nederland zelf code oranje heeft en Nederlanders niet naar het buitenland mogen, of niet worden 
ontvangen, is het advies om de fysieke mobiliteit vooralsnog uit te stellen.

 Blended mobility mag toch alleen naar een land met een oranje kleur?
Nee, een blended activiteit mag vooruit gepland worden naar een land met een geel of groen 
reisadvies. Wanneer een fysieke mobiliteit (eventueel als onderdeel van een blended activiteit) geen 
doorgang kan vinden door code oranje of rood, dan mag deze vervangen worden door een virtuele 
activiteit. 



Vragen (addendum)
 Een informatie filmpje t.b.v. een aankomende studentstage maken, valt dat onder 

Organisational Support/addendum?
Het is mogelijk om vanuit het reguliere Organisational Support budget een filmpje te maken. 
Organisational Support is een lumpsum bedrag en mag naar eigen inzicht besteed worden. 

Wanneer het gaat om het benutten van de maximaal 10% exceptional costs vanuit het Addendum, 
dan is het maken van een filmpje voor aankomende studentstages geen goed voorbeeld. 
Om aanspraak te maken op de exceptional costs dient het de implementatie van virtuele activiteiten 
te ondersteunen, zoals het aanschaffen van een webcam of software.



Vragen (projectuitvoering) 
 Wij hebben bij de aanvraag niet aangegeven dat we opleiders uit het buitenland willen 

ontvangen om bij onze school studenten en/of docenten te gaan trainen. Hadden we dat bij 
de aanvraag moeten aangeven? Nu i.v.m. COVID-19 wordt het ineens wel een interessante 
optie. Kan het alsnog? 
Inkomende stafmobiliteit valt onder het budget van "reguliere" stafmobiliteit. Het is inderdaad een 
mogelijkheid, indien er stafbudget is toegekend. Let hierbij wel op de ontvankelijkheidscriteria. Mocht je 
geen stafbudget toegekend hebben gekregen, kun je een amendementsverzoek indienen.

 Het risico bestaat dat iedereen het maximale bedrag toekent aan studenten, terwijl we nu 
vaak een deel van het maximale bedrag toekennen. Hoe denkt het NA hierover?
Hier voert de organisatie zijn eigen beleid op. Het advies van het NA is om verlenging voor het project 
aan te vragen, zodat het budget besteed kan worden aan blended of fysieke mobiliteiten wanneer de 
situatie dit toelaat. 

 Kun je een call doorschuiven? Het Management Team van school heeft besloten dit jaar geen 
studenten naar het buitenland te laten gaan.
Het is mogelijk om de einddatum van je lopende project uit te stellen. Hiervoor moet je een 
verlengingsverzoek indienen. Hiervoor kun je het formulier vinden op onze website in de Corona FAQ. 



Vragen (projectuitvoering) 
 Wij maken wij ons zorgen over het kunnen opmaken/inzetten van de budgetten. Is dit iets wat 

ook wordt meegenomen in het overleg met de Europese Commissie t.a.v. meer flexibiliteit? 
Ja, dit wordt zeker meegenomen in het overleg met de Europese Commissie. Het NA zal zoveel mogelijk 
aansturen op het volledig benutten van de budgetten door o.a. projecten te verlengen. Ten aanzien van 
de past performance waarop een aanvraag wordt beoordeeld, zal het NA alle aanvragers daarin gelijk 
behandelen waardoor de Coronacrisis geen effect zal hebben op de verdeling van de budgetten.
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