
 
 

Q & A Informatiesessie 18 maart 2021 

 

Inleiding 

Hieronder vind je ter inleiding alvast een korte beschrijving van de KA1 noviteiten van het Erasmus+ 

programma Call 2021. Daaronder staan de Q & A’s van de bijeenkomst van 18 maart.  

De programmagids en voorbeeld aanvraagformulieren zijn inmiddels beschikbaar! 

 
International window KA131 
Mobiliteit van Erasmus + -programmalanden naar derde landen 
 
De doelstelling van mobiliteit van programmalanden naar derde landen is tweeledig:  

• Het biedt meer kansen voor studenten en personeel om wereldwijd zowel een internationale 
ervaring op te doen, als toekomstgerichte en andere relevante vaardigheden.  

• Het stelt hoger onderwijsinstellingen uit programmalanden in staat om duurzame 
internationale samenwerking op lange termijn tot stand te brengen met partnerinstellingen 
van niet programmalanden. 

 
Tot 20% van het toegekende budget kan gebruikt worden om uitgaande mobiliteit van studenten en 
staf te financieren naar elke derde land in de wereld. Het is alleen bedoeld voor uitgaande mobiliteit 
(inclusief OS en top-ups). Er wordt verzocht om het budget geografisch te spreiden. 
 
We krijgen veel vragen over wat het verschil is met de actie KA171 Credit Mobility. Dit jaar is er geen 
call KA171, maar volgend jaar zullen deze acties dus naast elkaar bestaan. De verschillen worden 
hieronder weergegeven: 
 

 International window KA131 KA171 

Inkomend/uitgaand Alleen uitgaande mobiliteit Per regio kan het verschillen of alleen 
inkomende mobiliteit mogelijk is, of 
zowel inkomende als uitgaande 

Flexibiliteit De instelling kan zelf kiezen naar 
welk derde land ze studenten 
sturen; spreiding is wel verplicht 

Het NA kent budget toe aan mobiliteit 
met een bepaald land of regio. Dit 
budget kan niet geschoven worden 
naar andere regio’s of landen 

Aanvraag Geen inhoudelijke aanvraag Een inhoudelijke aanvraag moet 
geschreven worden; en wordt 
beoordeeld door externe experts 

Eerstvolgende call 2021 2022 

Budget Maximaal 20% van het 
toegekende budget voor KA131 

Voor sommige regio’s is veel budget 
beschikbaar en kan het NA dus ook 
aanzienlijke bedragen toekennen; 
voor andere regio’s worden 
doorgaans kleine budgetten 
toegekend, waarmee slechts een paar 
mobiliteiten gefinancierd kunnen 
worden. 



 
 
 
Doctoral mobility  

Om beter te voldoen aan de diverse leer- en opleidingsbehoeften van promovendi en om gelijke 
kansen te garanderen kunnen promovendi en pas afgestudeerden (‘post-docs’) naast long term 
mobility nu ook gebruik maken van short term mobility. Het toevoegen van een virtuele component 
aan de fysieke mobiliteit wordt aangemoedigd, maar is voor doctoral mobility geen vereiste (ook niet 
voor de short term mobility). 
 
BLENDED 
Blended student mobility  
Elke studie- of stageperiode kan worden uitgevoerd als een blended mobility; een combinatie van 
fysieke mobiliteit met een verplicht virtueel component van ‘collaborative online learning exchange 
and teamwork’. Voorbeeld van een virtueel component: studenten uit verschillende landen die 
gezamenlijk online lessen volgen in het kader van hun opleiding of samen online aan een opdracht 
werken.  
Blended mobility voor individuele studenten:  

▪ Long term blended mobility: minimum 2 maanden fysiek met verplicht virtueel component 
(voor, tijdens of na het fysieke gedeelte) 

▪ Short term mobility: 5 – 30 dagen fysiek met verplicht virtueel component (voor, tijdens of 
na het fysieke gedeelte) 

▪ Deelnemer in een Blended intensive programme (BIP) 
 

Er is geen minimum of maximum vastgesteld voor het virtuele gedeelte maar de studenten dienen 
minimaal 3 ECTS te krijgen voor de gecombineerde virtuele en fysieke mobiliteit. 
 
Blended Intensive Programmes (BIPs) 
Dit zijn programma’s voor zowel studenten als staf die gebruik maken van innovatieve manieren van 
leren en onderwijzen, inclusief het gebruik van online samenwerking. De programma’s maken 
bijvoorbeeld gebruik van challenge based learning  bijv. gelinkt aan de Verenigde Naties, de 
Sustainable Development Goals of andere door regio(‘s), steden of bedrijven geïdentificeerde 
maatschappelijke uitdagingen. Het kan van alles zijn. Het is ook een uitgelezen kans om 
interdisciplinair samen te werken aan bepaalde maatschappelijke challenges die je dan vanuit die 
verschillende disciplines kunt benaderen.  
Het programma moet wel een meerwaarde hebben ten opzichte van bestaande cursussen of 
trainingen die worden aangeboden door de deelnemende instellingen. Ze kunnen meerjarig zijn.  
 
Het virtuele component moet de learners (dit kunnen studenten en/of medewerkers zijn) online 
samenbrengen om gezamenlijk en gelijktijdig aan specifieke opdrachten te werken die geïntegreerd 
zijn in de BIPs. Daarnaast moeten de deelnemers dus fysiek samenkomen. 
 
Belangrijkste criteria van BIPs 

▪ Ten minste 3 hoger onderwijsinstellingen in het bezit van een ECHE uit ten minste 3 
programmalanden vormen een partnerschap. 

▪ Het minimum aantal deelnemers is 15 (alleen de learners die naar een gastinstelling in een 
ander programmaland reizen tellen hier, niet de teaching staf of studenten die bij de 
ontvangende instelling studeren). 

▪ Programma staat ook open voor deelnemers van andere hoger onderwijsinstellingen of 
organisaties gevestigd in een programmaland.  
 



 
 

▪ Hoger onderwijsinstellingen uit derde landen kunnen op eigen kosten learners laten 
deelnemen, deze deelnemers tellen niet mee voor het minimum. 

▪ Voor studenten dient deelname minimaal 3 ECTS op te leveren. 
▪ Fysieke mobiliteit 5 – 30 dagen.  
▪ Geen minimum/maximum voor het virtuele deel. 

 
 
Subsidie deelnemers 

▪ De kosten voor individual support/travel support van de deelnemers worden betaald door de 
zendende instelling. 

▪ Invited staff van organisaties worden betaald door de ontvangende instelling. 
 

 
Subsidie voor het organiseren van een BIPs 

De organiserende instelling (de aanvrager) ontvangt minimaal €6.000, maximaal €8.000 voor de 

organisatie van de BIP. Het uiteindelijke bedrag wordt vastgesteld op basis van het aantal 

deelnemers (€400 per deelnemer met een max van 20 op te voeren deelnemers). Het geld is voor het 

organiseren, coördineren en vormgeven van de BIP. Deelnemers worden vergoed door de zendende 

organisaties.  

 

Q & A – vragen deelnemers informatie sessies 

Erasmus+ Call 2021 heeft in totaal een lager budget dan Call 2020:  

• Bedoel je budget 2021 t.o.v. 2020? en dan opbouw vanaf 2022? 

Het budget is inderdaad voor Call 2021 lager dan Call 2020 en groeit vanaf volgend jaar. 

 

• Waarom wordt gezegd dat een lager budget niet zo problematisch hoeft te zijn? 

Omdat we zien dat in ieder geval voor mobiliteit (KA1) veel instellingen nog veel subsidie 

hebben uit Call 2020. 

 

• Geldt lager budget ook voor KA2 en geldt dat dan voor alle landen? 

Het totaalbudget beschikbaar voor call 2021 is lager dan voor call 2020. De verdeling per 

sector en per actielijn kan verschillen. Het zou dus kunnen zijn dat voor bepaalde calls juist 

een hoger budget beschikbaar is. Binnenkort horen we hier meer over. 

 

  



 
 

Type actie 

• Ik wil graag info over European universities call. 

Zeer waarschijnlijk komt er een Call in 2021. We weten alleen nog niet of dit een call is voor 

reeds bestaande European Universities of ook voor nieuwe consortia. De EC heeft 

aangegeven dat zij eerst de mid term evaluatie gaan uitvoeren en op basis daarvan keuzes 

gaan maken voor de nieuwe call. 

 

• Waar valt Sport onder? 

Dit valt onder KA2 en betreft  voor zover bekend gaat het hier om non-for-profit European 

Sport events.  

 

• Is de Erasmus Teacher Academy ook toegankelijk voor docenten van Pabo's? 

Ja, het gaat om het bouwen van netwerken van lerarenopleidingen. 

 

• Kunt u nog eens herhalen welke KA2 projecten wel verwacht worden in 2021? 

Alliances for innovation, Erasmus Mundus & cooperation projects (de oude strategische 

partnerschappen). 

 

• Ik begrijp het verschil niet goed tussen coöperatie, innovatie en excellence? hoef je bij 

coöperatie niet te innoveren? 

Het verschil zit hem met name in de mate van systemische impact, de hoeveelheid partners 

en het maximale budget per project. Bij cooperation projects gaat het ook om , maar dit zijn 

kleinere projecten dan alliances. In alliances moeten een verplicht aantal specifieke partners 

zitten, waaronder bedrijven, HOIs en nu ook MBO instellingen.  

 

• Wat is het verschil tussen cooperation partnerships en forward looking projects? 

Cooperation projects waren meer op beleid gericht, maar of er iets veranderd is nu het 

onder KA2 valt is nog niet bekend. Waarschijnlijk betreft dit projecten die specifiek gericht 

zijn op de forward looking fields zoals klimaatverandering, schone energie, artificial 

intelligence, robotics, big data etc. Er is geen call voor deze actie dit jaar, dus helaas verder 

nog geen verdere informatie beschikbaar.  

 

• Is er iets bekend over de Interrailpassen voor E+ studenten? 

Nog niets over bekend. 

 

• Hoe kunnen wij ons op het moment het best voorbereiden op de aanvraag Call 2021 zonder 

dat de programme guide beschikbaar is? 

De programmagids is inmiddels beschikbaar. Daarnaast organiseert het NA  twee soorten 

wekelijkse spreekuren:  projecten individuele mobiliteit (KA131) en voor de Cooperation 

Projects KA2. Wat we tussendoor nog aan extra informatie kunnen delen, zullen we delen. 

  

• Er werd net gesproken over KA171? 

De actielijnen krijgen nieuwe nummers in het nieuwe programma, zo wordt KA103, KA131. 

KA107 wordt KA171 in nieuwe programma. Hiervoor is echter geen call in 2021. 

 



 
 

• Zijn er eigenlijk ook vanuit Brussel infosessies voor de centrale projecten? 

Voor twee centrale acties zijn er al sessies ingepland in samenwerking met ons. Jean Monnet 

en Erasmus Mundus. Deze kun je terugvinden in de agenda op onze website. We hopen dit 

voor de andere centrale acties ook te kunnen doen, maar de EC organiseert inderdaad ook 

waar mogelijk zelf sessies. We houden jullie daarvan op de hoogte via de nieuwsbrief en 

onze website. 

 

• Kunnen consortia een consortium accreditatie aanvraag indienen? 

Die mogelijkheid is er, de deadline is net als voor KA131 op 11 mei 2021. 

 

• Waar vallen de nieuwe intensive programmes onder: KA1 of KA2 cooperation projects? 

De Blended Intensive Programme vallen onder KA1 en staan ook echt los van de KA2 

aanvragen.  

 

• Zijn er bij de cooperation projects meer smaken mogelijk? Bijvoorbeeld een IP? Of alleen 

strategisch partnerschap? 

Alleen een IP is niet mogelijk binnen de KA2 cooperation projects. De learning teaching en 

training activities staan in dienst van de output van het project. Een mobiliteit is dan alleen te 

beargumenteren als dat ten goede komt aan de doelstellingen van het project. Het is geen 

doel op zich. Een cooperation project is niet te vergelijken met een BIP zoals bedoeld onder 

KA1. 

 

• Waarom zijn de deadlines niet aangepast? 

Dit is een legitieme vraag. Voor KA1 is de aanvraag niet heel complex. Voor KA2 komen er als 

het goed is, twee deadlines. DE EC wilde ook vooral in het nieuwe jaar van start kunnen gaan. 

Ze hebben gekeken voor een aantal acties, zoals KA1, gekeken wat de laatst mogelijke 

deadlines zijn om in september te starten. Voor KA2 zal de beschikbare subsidie verdeeld 

worden over twee calls (1 in mei en 1 in november). 

 

• Stel dat je een aanvraag indient voor samenwerking tussen lerarenopleidingen, mag je dan 

ook schoolbesturen betrekken (werkveld)? 

Je mag allerlei organisaties betrekken bij je project, mits het ten goede komt aan het project 

en de impact. Noot in dit specifieke geval: Als je verwacht dat de impact van het project 

groter is op PO VO, is het logischer om hem bij PO VO in te dienen. Indien je hierover twijfelt, 

kun je uiteraard overleggen met het NA wat het meest passend is. 

 

• Zijn de short mobility (blended intensive programmes) zowel onderdeel in KA131 als in 

KA171 of alleen van KA131? 

De informatie van KA171 is nog niet bekend, aangezien deze call  pas volgend jaar 

plaatsvindt. Voor Call 2021 is het alleen onder KA131 mogelijk.   

 

• Kunnen geaccrediteerde particuliere HBO deelnemen als (hoofd-)aanvrager? 

Alleen als ze in het bezit zijn van het Erasmus Charter (ECHE). 

 

 



 
 

KA131 
 

• Is er al iets bekend over hoe de Organisational Support bedragen er uit gaan zien vanaf Call 
2021? Blijven deze vergelijkbaar met de voorgaande jaren?  
De bedragen worden iets hoger: t/m 100 deelnemers 400 euro per deelnemer en vanaf 101e 
deelnemer 230 euro per deelnemer. 
 

• Waarom kunnen we pas voor call 2020 in het najaar verlengen, waarom niet nu al? 
Elke instelling die het contract 2020 met een jaar wil verlengen tot 31 mei 2023 krijgt 
daarvoor de mogelijkheid. In augustus 2021 stuurt het NA alle instellingen hierover een mail. 
Tegen die tijd is er meer duidelijkheid of verlenging gewenst is of niet. 

 

• Is al bekend of Call 2022 wel weer start op 1 juni 2022? 
Het is nog niet bekend of de EC de contractperiode 2022 laat starten op 1 juni 2022 of dat 
het naar 1 september 2022 verschoven wordt.  
 

• komt er een extra budget voor top-up beurzen? Studie, stage, staf, OS en top-up beurs. Of 
moeten we een x bedrag reserveren vanuit studie en stage 
De top-ups worden uit het toegekend budget gefinancierd. 
 

Blended Mobility 

• Kunnen jullie al iets zeggen over de hoogte van de subsidies voor studenten op BIP? 
De beurs voor deelnemers komt uit de reguliere mobiliteit van de zendende instellingen. De 
beurzen bestaan uit reguliere dagbedragen. 
 

• Hoe kan een student in een short term mobility van 5-30 dagen 3 ECTS claimen? 
Het fysieke deel is tussen de 5-30 dagen, voor het virtuele deel is er geen minimum of 
maximum duur vastgesteld maar de studie last dient minimaal 3 ECTS te zijn. 
 

• Hoelang mag long-term blended mobility zijn? 
Bij long term mobility dient de fysieke mobiliteit minimaal 2 maanden en maximaal 12 
maanden per studie cyclus. 
 

• Kunnen studenten die longterm blended zijn ook nog op kortterm blended gaan 
(internationale week onderdeel van longtermprogramma). 
 Ja, met een maximum van 12 maanden per studie cyclus.  
 

• Stuurt de aanvragende instelling dan budget door voor deelnemende studenten aan BIP? 
Nee. De coördinerende instelling krijgt budget voor het ontwikkelen en managen van het 
programma. Budget voor de deelnemers komt uit het reguliere budget van de zendende 
instellingen. 
 

• Wat is het verschil met gewone Blended Mobility? 
Blended mobility kan plaatsvinden op individuele basis of in een groepsvariant de 
zogenaamde blended intensive programme (BIP). 
 

 



 
 

 

• Waar moet een BIP aan voldoen?  Wat moet er worden verantwoord in de 
eindrapportage? 
Deelnemende studenten moeten 3 ECTS toegekend krijgen, minimaal 3 hoger onderwijs 
instellingen dienen betrokken te zijn en fysieke deel voor de deelnemers duurt tussen 5-30 
dagen. Waar een BIP verder inhoudelijk aan moet voldoen bij de eindrapportage is nog niet 
bekend bij het NA. We hopen hier op korte termijn meer duidelijkheid over te kunnen geven.  
 

• Wat is de intentie van de BIPs, wat is het beoogde doel? 
BIPs zijn korte, intensieve programma's die gebruik maken van innovatieve manieren van 
leren en onderwijzen, waaronder het gebruik van online samenwerking. De programma's 
kunnen challenge-based learning omvatten waarbij transnationale en trans-disciplinaire 
teams samenwerken om uitdagingen aan te pakken. Het programma moet een meerwaarde 
hebben ten opzichte van bestaande cursussen of opleidingen die worden aangeboden door 
de deelnemende instellingen. BIPs zijn gericht op het bereiken van alle studenten ongeacht  
achtergronden, studierichtingen en cycli. 

 

• Vul je bij de aanvraag dus niet in met welke partners je de BIP gaat doen?  
Bij de aanvraag voor call 2021 geef je alleen hoeveel je er wilt organiseren en per BIP hoeveel 
deelnemers (minimum 15 learners)..  
 

• Kan je ook alleen voor BIP een aanvraag indienen zonder een aanvraag voor normale 
mobiliteit? 
Je kunt inderdaad alleen een aanvraag indienen voor het organiseren van een of meer BIPs 
zonder een aanvraag te doen voor reguliere mobiliteit. 
 

• Hoe kun je op dit moment met deadline op 11 mei, nog (reële) inschatting maken voor (nog 
te ontwikkelen) BIPs? Als je die niet al op poten hebt voor het academisch jaar 2021-2022 
dan kan dat eigenlijk al niet meer? 
Dit is heel lastig inderdaad, maar bedenkt dat er flexibiliteit is in het overhevelen van het 
budget naar reguliere mobiliteit. 
 

• Als je een aantal BIPS opgeeft maar je kan dit niet realiseren, wordt dit meegenomen in je 
eindbeoordeling? 
Met goedkeuring van NA kan het budget overgeheveld worden. Als je hebt aangegeven om 
BIPS te realiseren en uiteindelijk gebeurt het niet, zal dit niet negatief in de eindbeoordeling 
van call 2021 worden meegenomen. Het gaat erom dat je zo realistisch mogelijk aanvraagt. 
 

International mobility 

• Hoe verhoudt IM in KA131 zich tot KA171? 
Hoewel de vorm van de actielijnen erg op elkaar lijkt (mobiliteit van studenten en staf), zijn 
de beleidsdoelen van de actielijnen deels verschillend, wat zich uit in deels verschillende 
regels en aanvraagformulieren. Voor KA131 hoeft geen inhoudelijke aanvraag geschreven te 
worden, en kan de 20% die te besteden is aan internationale mobiliteit min of meer vrij 
besteed worden aan uitgaande mobiliteit. Zie hiervoor de tabel bovenaan dit document. 
Hoewel de actielijnen deels overlappen, zijn ze met name complementair aan elkaar. Het NA 
adviseert om waar mogelijk synergiën tussen de KA131 International en KA171 te zoeken. 
 



 
 

• bij international mobility: ik begrijp third country niet. Kunt u dat nogmaals uitleggen? 
Alle landen die géén programmaland zijn, worden  "third countries". De naamsverandering 
heeft te maken met de harmonisatie met andere EU-programma’s. Ook wordt de term " of 
partner country (partnerland) genoemd.  
  

• waarop worden beursbedragen voor IM gebaseerd? hoe verhouden die bedragen zich 
bijvoorbeeld t.o.v. holland scholarship? 
De IM beursbedragen zijn gebaseerd op die van KA107 actielijn. Bij IM gaat het om een 
tegemoetkoming per maand en een minimum verblijf van 2 maanden (bij een reguliere 
mobiliteit). Bij Holland Scholarship gaat het om een eenmalige tegemoetkoming van 1250 
euro voor een periode van minimaal 7 weken. Zie voor meer informatie deze pagina. 
 

• Wanneer worden de beursbedragen bekend gemaakt? Zijn deze voor international mobility 
hoger dan binnen EU? Of vergelijkbaar als bij KA107 (171) 
De beursbedragen voor international mobility zijn hoger dan de beursbedragen voor 
reguliere mobiliteit naar programmalanden. Meer in lijn met KA107. Exacte beursbedragen 
zijn nog niet bekend. 
 

• Binnen de 20% die geografisch gespreid moet zijn, mag de UK daar ook onder vallen, of zijn 
daar weer aparte richtlijnen voor? 
Binnen die 20% kan de UK inderdaad vallen. Geen aparte richtlijnen. Het is echter niet de 
bedoeling om die 20% alleen voor één land in te zetten. 
 

• Voor international mobility binnen KA131: 20% van het budget of van het aantal 
mobiliteiten? 
Maximaal 20% van het totale toegekende budget kan aan internationale mobiliteit besteed 
worden. 
 

• Behalve geografische spreiding, zijn er nog andere voorwaarden aan international mobility 

verbonden? Duur, selectie? 

Dezelfde voorwaarden gelden als voor KA131, en alleen inzetbaar voor uitgaande mobiliteit. 

 

• Mogen we nu wel beurzen toekennen voor studie/stage Curaçao = international mobility 

(maar wel NL)? 

Nee, Nederlandse instellingen kunnen geen studenten met Erasmus+ naar Curaçao sturen 

(want is onderdeel van het Nederland Koninkrijk). De universiteit van Curaçao heeft een 

ECHE charter en kan studenten op uitwisseling sturen.  

 

• Valt een stage ook onder international mobility?  

International Mobility is mogelijk voor studie en stage (alleen uitgaande mobiliteit). 
  

https://www.wilweg.nl/beursopener/holland-scholarship


 
 

 

Doctoral mobility 

• Komen er duidelijke richtlijnen voor wanneer iets studie of stage is, dus wanneer er al dan 

niet een IIA nodig is? 

Het nieuwe IIA sjabloon is inmiddels gepubliceerd op de EC webpagina en bij de sectie over 

mobiliteitsaantallen kun je de cycli aangeven (1ste, 2de, 3de). Dit veld is optioneel en maakt dus 

geen verplicht onderdeel van de informatiewisseling met je partners. Bij stafmobiliteit dient 

alleen het onderdeel van teaching ingevuld te worden. Training blijft optioneel en mag dus 

leeg gelaten worden.  

 

• Klopt het dat de doctoral mobility een optioneel onderdeel is? 

Klopt, het nieuwe programma biedt extra mogelijkheden voor de doctoral mobility. 

 

Other novelties 

• Student mobility min. 2 months dus voor zowel SMS als SMP 

Klopt. Voor allebei geldt een minimum van 2 maanden voor reguliere mobiliteit. 

 

• Is de eenmalige 50 euro als top up voor groen reizen per enkele reis of retour? 

Als geheel, dus voor heen- en terugreis. 

 

• Als je alleen maar het aantal deelnemers moet aangeven, wat is dan de verdeelsleutel voor 

de toekenning? Wij sturen bijvoorbeeld stafleden soms voor een langere tijd uit 

(bijvoorbeeld 2 maanden ipv 1-2 weken), hoe kunnen we hier rekening mee houden? 

In het aanvraagformulier kunnen alleen het aantal deelnemers worden ingevuld. Deze 

dienen zo realistisch mogelijk te worden ingevuld. Het is aan het NA om een nieuwe 

toekenningstool te ontwikkelen waarin de verschillende facetten (verschillende soorten 

mobiliteit en top-ups) worden opgenomen.  

 

• Als het programma start op 1 september, betekent dit dat studenten waarbij de studie eind 

augustus start niet deel kunnen nemen? Of mag je die op 1 september laten starten op 

papier? 

Het contract voor call 2021 start vanaf 1 september dus we verwachten dat het niet mogelijk 

gaat zijn. Je zou de student kunnen opvoeren onder call 2019 of 2020.   

 

• Mag je ook de ECHE meteen van een 'echte' handtekening voorzien? Kun je ook meteen de 

stempel zetten, mits je fysiek op je werkplek bent. 

ECHE ondertekenen met natte handtekening kan. 

 

• Wat zijn de mogelijkheden voor duurzame studenten- en stafmobiliteit? 
Dat kunnen er verschillende zijn. Meest voor de hand liggende mogelijkheid is de trein, maar 
je kunt ook denken aan de bus, carpoolen of een deel met de fiets.  
 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/information-about-inter-instutional-agreements-between-programme-countries-calls_en


 
 

EWP 

• Waar staat de afkorting IIA voor? 

IIA = Inter Institutional Agreement 

 

Hoe zit het met IIA's van oude programma voor Call 2020 met de UK? Moeten die dan 

digitaal worden verlengd voor dat ene jaar 22/23? Dat lijkt me niet praktisch. VK-partners 

zijn uitgezonderd van de ESCI. D.w.z. dat ze niet meedoen aan digitalisering. Nederlandse 

instellingen mogen de papieren versies van de OLA en IIA gebruiken voor uitwisselingen met 

VK-instellingen voor Calls 2019 en 2020.  

 

• Aansluiting op EWP betekent concreet dat je op zijn minst met Erasmus Dashboard werkt? 

De aansluiting op het EWP-netwerk is afhankelijk van de manier waarop de instelling 

gekozen heeft om mee te doen: 1. Dashboard 2. Eigen SIS of 3. Commerciële partij.  

 

o Bij optie 1 dient de EWP-aansluiting in het Dashboard geactiveerd te worden:   

Activating EWP Network connection - Erasmus Dashboard - European University 

Foundation (uni-foundation.eu) 

o Bij optie 2 dient het ICT team van de instelling de aansluiting te activeren:  

In-house software - Erasmus Without Paper - European University Foundation (uni-

foundation.eu) 

o Bij optie 3 dient de leverancier de aansluiting namens de instelling te activeren:  

3rd-party software - Erasmus Without Paper - European University Foundation (uni-

foundation.eu) 

 

• OLA's vanaf juni 2021: maar het lijkt nu al te werken als je aangesloten bent op EWP? Klopt 

dat?  

Dashboard gebruikers mogen in principe al OLA 3.0 gebruiken maar instellingen die eigen SIS 

of een extern systeem gebruiken dienen eerst de laatste koppelingen te maken met hun 

systemen. Instellingen worden dus verzocht om OLA’s vanaf juni digitaal op te stellen en uit 

te wisselen ongeacht de aansluitingsmethode.  

 

• OLA ook voor call 2020 en 2021 als het in 22-23 valt is natuurlijk administratief heel 

onhandig. Verschillende procedures voor studenten (en dus afhandeling) 

Zal in het nieuwe programma ook een Online Mobility Agreement (OMA :)) for Staff 

exchange worden ontwikkeld/aangeboden? 

Mocht de instelling kiezen om Call 2020 met 12 maanden te verlengen, dan dienen de 

mobiliteiten die tijdens 2022/2023 vallen d.m.v. de OLA beheerd te worden. D.w.z. dat vanaf 

semester 1 2022/2023 het proces gelijk wordt getrokken voor alle studie uitwisselingen.  

OLA voor stafmobiliteit zal zeker aangeboden worden in het nieuwe programma maar de 

precieze tijdlijn is nog niet bekend. Momenteel worden de opties m.b.t. stages en mobiliteit 

naar derde landen verkend als tweede stap voor toekomstige Calls.  

 

 

https://wiki.uni-foundation.eu/display/DASH/Activating+EWP+Network+connection
https://wiki.uni-foundation.eu/display/DASH/Activating+EWP+Network+connection
https://wiki.uni-foundation.eu/display/EWP/In-house+software
https://wiki.uni-foundation.eu/display/EWP/In-house+software
https://wiki.uni-foundation.eu/display/EWP/3rd-party+software
https://wiki.uni-foundation.eu/display/EWP/3rd-party+software


 
 

• De 'oude' versie van de OLA is wel beschikbaar voor stages. Kunnen die niet gebruikt 

worden? 

Deze vraag ligt bij de EC. Zodra dit verduidelijkt wordt zullen het antwoord met jullie delen.  

 

• Zien IIAs voor BIPs er hetzelfde uit als de gewone? 

Ja het is één formulier en daarin mag je aangeven of je gebruik maakt van de BIPS. 

 

• Als je huidige IIA dan nog niet indiceert of je gebruik wil maken van BIP, kun je deze dan 

wel aanvragen of dan niet? 

Ja dat kan.  

 

Inclusie/Top up 

• Wat valt precies onder de term personal" bij inclusie? A person with fewer opportunities is 

a potential participant whose ‘personal’, physical, mental or health-related conditions is 

such that his/her participation in the project/mobility action would not be possible without 

extra financial or other support. 

In deze definitie is ‘personal’ toegevoegd omdat er wellicht andere omstandigheden voor 

een student zijn – naast fysieke, mentale of gezondheidsgerelateerde beperking- waarvoor 

extra steun nodig is om een buitenlandervaring mogelijk te maken. Focus voor inclusion 

support blijft echter op deelnemers met een fysieke, mentale of gezondheidsgerelateerde 

beperking.  

• Waar zijn ondervertegenwoordigde studievelden te vinden of bepaalt (constateert) een 

instelling dat zelf? 

Constateert de instelling zelf, dus dat ligt aan de instelling om dat vast te stellen en op te 

nemen in de eigen selectieprocedure.  

 

• Moet de top-up weer uit hetzelfde budget bekostigd worden? hoe kan je dit meenemen in 

je aanvraag? Wat zullen we zeggen? Dat we zoals vorig jaar een percentage extra 

toebedelen voor het inzetten van de top-up? Of dat je als instelling bij het berekenen van 

een gemiddelde duur, de top-up (in de vorm van extra toegekende maanden) meeneemt?? 

 

Ja, Inderdaad. Je kunt geen rekening houden met de top-ups in je aanvraag. Op grond van de 

aantallen die je hebt opgegeven in de aanvraag voor reguliere mobiliteit, internationale 

mobiliteit en blended intensive programmes krijg je een toekenning. Vanuit het totaalbudget 

dat je krijgt toegekend, dienen de top-ups betaald te worden.   

  

• Blijft het top-up gedeelte voor studenten (die op Call2020 is ingevoerd) intact? Verandert 

daar nog veel? Zowel de top-up voor ondervertegenwoordigde groepen als voor stage blijft 

in tact?  

In call 2020 loopt de pilot nog voor de top-up (180 euro).  In call 2021 wordt de top-up voor 

ondervertegenwoordigde groepen (OG) verhoogd naar 250 euro per maand voor reguliere 

mobiliteit. Ook zal er een top-up mogelijkheid zijn voor OG voor short-term blended 

mobiliteit afhankelijk van de duur van 100/150 euro per mobiliteit.  De top-up voor stage is 



 
 

150 euro per maand voor reguliere mobiliteit. Nieuw is dat een deelnemer van een 

ondervertegenwoordigde groep op stage, voor beide top-ups in aanmerking kan komen. 

Voor internationale mobiliteit is ook de top-up voor OG van 250 euro per maand in te zetten 

en de top-up voor stage alleen voor regio 5 en 14.  

 

• hoe identificeer je ondervertegenwoordigde groepen en moeten studenten aan bepaalde 

criteria voldoen en botst dit niet met privacy wetgeving?  

Deze vraag verdient een uitgebreid antwoord. Graag verwijs ik je hiervoor naar het 

document ‘handvaten voor coördinators voor het inzetten van de top-up’. Deze vind je op 

Yammer Ka103 in de Inclusief Erasmus+ subgroep. Of stuur een mailtje naar 

KA103@erasmusplus.nl voor een belafspraak of uitgebreide informatie. Graag raad ik je ook 

aan om de inclusie spreekuren bij te wonen.  

 

KA2 

• Nu de deadline van KA1 in mei is, betekent dit ook dat de uitslag van de Call pas in 
september komt? 
Voor projecten KA2 die 20 mei zijn ingediend zal de eerst mogelijke startdatum waarschijnlijk 
1 oktober zijn. 
 

• Waar ligt de verantwoordelijkheid voor de keuze voor 1 of 2 calls dit jaar?  
Het NA is op dit moment de opties aan het bekijken. In ieder geval zal er 1 call in het voorjaar 
gehouden worden. 
 

• Wat wordt er verwacht qua hoeveelheid aanvragen in mei?  
Het is voor het NA op dit moment nog niet inzichtelijk hoeveel aanvragen we kunnen 
verwachten. Wel weten we van voorgaande jaren dat er binnen HO KA2 veel aanvragen van 
goede kwaliteit worden ingediend. 
 

• Wat is stem/steam? 
Science, technology, engineering, arts, math. 
 

• Is de call in 2022 een maand eerder dan normaal (eind maart)? 
De deadline was voorgaande jaren ook eind maart. Deze is alleen vorig jaar en dit jaar 
aangepast.  
 

• Hoe zit het met de geografische verspreiding van partners binnen de cooperation 
projecten? Wordt een bepaalde verdeling aan regio’s binnen Europa's aangehouden en 
representatie daarvan verwacht in aanvragen? 
Voor zover wij op dit moment weten is evenals vorig jaar geografische spreiding in principe 
geen onderdeel van de beoordeling. Je moet goed beargumenteren waarom je voor 
bepaalde partners kiest, het gaat om de kwaliteit van het partnerschap. In de programmagids 
staat hierover het volgende “Depending on the priority and the objectives addressed by the 
project, Cooperation Partnerships should involve the most appropriate and diverse range of 
partners in order to benefit from their different experiences, profiles and specific expertise 
and to produce relevant and high quality project results.” 
 

mailto:KA103@erasmusplus.nl
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-2/partnerships-cooperation/cooperation-partnerships_en


 
 

• Hoe wordt er tegen partnerschappen aangekeken tussen HO-instellingen en bijvoorbeeld 
zorginstellingen en NGOs?  
Sector overstijgende partnerschappen is juist iets dat je binnen cooperation projects goed 
kunt bewerkstelligen. Of het past/nodig is, is natuurlijk afhankelijk van het onderwerp. Kijk 
welke organisaties je moet betrekken om de meeste impact te behalen. Stel dat je een 
project over ondernemerschap wil opzetten of bijv. over zorg is het natuurlijk van belang om 
ook organisaties te betrekken die hier iets aan kunnen toevoegen. Dit kan als officiële 
partner of als associate partner. 
 

• 1 prio voor Erasmus èn 1 prio van HO. dus aansluiting bij 2 of overlappende prio's? 

Nee, minimaal 1 overall. 

 

•  Is de scope van LTTA's uitgebreid en inzet versimpeld? 
Het aanvragen van subsidie voor LTTA's is inderdaad versimpeld. 
 

• Kan een activiteit plaatsvinden bij een conferentie die al georganiseerd wordt?  
Ja. Activiteiten in het kader van het delen en promoten van resultaten (Multiplier Events) 
kunnen ook plaatsvinden bij thematische transnationale evenementen of conferenties.  
 

• Dus een voorbeeld is de EAIE?  Of georganiseerd door de instelling? 
Het kan inderdaad plaatsvinden binnen een bestaande conferentie, mits het een aparte 
sessie is binnen die bestaande conferentie (dus met aparte eigen deelnemerslijst) 

• Zit de verlaging van het maximum budget naar max. €400.000 (ten opzichte van 
Strategische Partnerschappen waar max. €450.000 kon worden aangevraagd) in de 
hoeveelheid werkdagen die je kunt opvoeren voor het realiseren van IO's? 
Niet perse, er kan ook minder worden aangevraagd voor Transnational Project Meetings 
(TPM), Multiplier Events (ME), LTTA of Exceptional Costs. Online TPM’s worden niet vergoed, 
voor online ME’s en LTTA wordt een lagere vergoeding gegeven.  
 

• Vanuit project management perspectief heeft fysiek bij elkaar komen voordelen. Is er ook 
documentatie beschikbaar over welke impact dit kan hebben?  
Het heeft absoluut nog een meerwaarde om fysiek bij elkaar te komen. Het is niet de 
bedoeling om alles nu maar online te gaan organiseren (mits dit niet anders kan i.v.m. de 
coronapandemie). Het is nu wel makkelijker hier keuzes in te maken. Soms kwamen 
partnerschappen wel 6x per jaar fysiek samen. Je kunt je afvragen of dat nodig is. Er ging dan 
ook een behoorlijk budget naar toe.  
 

• Hoeveel verschilt het nieuwe aanvraagformulier ten opzichte van het aanvraagformulier 
van de Strategische Partnerschappen? 
Het aanvraagformulier is gebruiksvriendelijker gemaakt maar de opbouw lijkt nog op die van 
het aanvraagformulier van de Strategische Partnerschappen.  
 

• Hoe kunnen we nadenken over het onderdeel impact?  
De Impacttool kan helpen om na te denken over de impact die je met je project wilt 
bereiken. De European University Foundation (EUF) heeft ook gegeven over impact en deze 
zijn opgenomen. EUF organiseert meerdere webinars en heeft ook een toolkit beschikbaar. 
  

• Zijn partner mandaten in de aanvraagfase verplicht?  

https://www.erasmusplus.nl/impacttool-strategischepartnerschappen


 
 

• Partnermandaten zijn verplicht op het moment dat een aanvraag wordt toegekend. Hoe 

eerder het NA de mandaten heeft ontvangen hoe sneller het proces kan gaan bij een 

mogelijke toekenning. Worden de vergoedingen voor Intellectual Outputs bijgewerkt?  

De vergoedingen voor Intellectual Outputs lijken over het algemeen gelijk aan die van 

voorgaande jaren. Zie de tabellen in de Programme Guide voor de vergoeding per type en 

per land.  

 

• Begrijp ik dat er een small scale cooperation tot €60.000 is (max 24mnd en HBO niet 
verplicht) en een cooperation partnership tot €400.000 (max 36mnd/hbo verplicht)?  
Small scale partnership kan binnen HO niet worden aangevraagd; alleen binnen mbo, po vo 
en ve.   
 

• Kan een gemeente de hoofdaanvrager zijn? 
Een gemeente kan hoofdaanvrager zijn. 
  

• Is er een mogelijkheid om in contact te komen met bestaande/toekomstige internationale 
strategische partnerschappen om te kijken of er raakvlaak is? 
Kijk op het Project Results Platform om te zien of er projecten bestaan die raakvlak hebben. 
Ook bestaan er verschillende websites voor het zoeken van partners bijvoorbeeld de Partner 
Search op de Funding & Tenders Portal van de Europese Commissie of op 
www.eupartnersearch.com.   
 

• Kunnen projecten die starten in februari ook 36 maanden duren, of moeten die dan korter 
zijn? 
Projecten kunnen maximaal 36 maanden duren. 

• Wat als je in het kader van inclusie en extra inzicht in de context van het onderwijs een 
partnerland uit Azië wil laten deelnemen? Gaat dat op dezelfde manier als alle andere 
partnerlanden (toegevoegde waarde)? 
Hiervoor gelden inderdaad dezelfde regels als alle andere partnerlanden. In het kader van 
inclusie wel lastig aan te tonen, maar als ze qua expertise iets kunnen bieden dat in EU niet 
aanwezig is dan zou het kunnen. 
 

• Ik zou graag meer te weten komen over de teaching Academies. Komt daar nog info over? 

Nee, teaching academies is in principe geen onderdeel van ho, omdat de impact in school 

education is. Daarnaast is het een centrale actie. Dat betekent dat we moeten wachten op 

informatie van de EC.  

 

• Is de deadline gelijk voor alle NA’s?  

Dit is inderdaad allemaal gelijk. Het kan zijn dat NA’s ervoor kiezen of ze 1 of 2 deadlines te 

hebben. Waarschijnlijk gaan de meeste agentschappen voor 2 deadlines. NA’s met een 

kleiner budget kiezen er wellicht voor om het op 1 deadline te houden.  

 
 
 
 
Had je een vraag gesteld en staat deze er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
http://www.eupartnersearch.com/

