Q&A Erasmus+ School Education Call 2021
~ een overzicht van de tijdens de informatiebijeenkomsten en online spreekuren
gestelde vragen, gevolgd door de antwoorden van het NA Erasmus+ ~

Key Action (KA) 1 – mobiliteitsprojecten voor leerlingen en/of personeel
KA1 Algemeen
Q: KA1 is alleen voor scholen en voor andere organisaties zit dat dan denk ik in volwasseneducatie
toch?
A: De actielijn Key Action (KA) 1 voor mobiliteit is er voor alle velden: funderend onderwijs (school
education), mbo (vocational education and training), hoger onderwijs (higher education) en
volwasseneneducatie (adult education). Op onze website vind je uiterlijk 4 weken voor de deadline
welke organisaties voor welk veld in aanmerking komen voor KA1.
Q: Green travel: is het afhankelijk van welke vorm van vervoer?
A: Nee, het gaat om schonere alternatieven voor reizen per vliegtuig.
Q: Wat is de reden waarom er geen aanvragen voor partnerschappen meer zijn?
A: Onder KA2 zijn er nog wel partnerschappen. Maar voor alle activiteiten die voornamelijk
mobiliteitsactiviteiten bevatten, is gekozen om dit voor alle sectoren onder te brengen in KA1.
Q: Organisational support-budget is dus hetzelfde als het project management-budget in K229?
A: Het is inderdaad een vergelijkbaar budgetpotje dat breed inzetbaar is voor allerlei soorten
kosten. Alleen was budget voor Project Management and Implementation gebaseerd op het aantal
maanden dat je project duurde, en wordt Organisational Support gebaseerd op het aantal en type
deelnemers dat je op activiteit / reis stuurt (zoals het voorheen bij KA1 docentenmobiliteit al was).
Q: Verandert de Mobility Tool+ of blijven we dit gebruiken voor registratie en verantwoording?
A: Er komt een vergelijkbare tool.
Q: Is het wel mogelijk om 11 mei een Short Term Project voor 2021 aan te vragen en op 19
oktober een accreditatie voor 2022?
A: Ja, dat is zeker mogelijk.
Q: Op 11 mei is de deadline voor de 1e aanvraagronde, voor accreditatiebudget en voor short-term
project. Is de 2e aanvraagronde op 5 oktober ook voor accreditatiebudget of alleen voor short-term
projects?
A: Geaccrediteerde organisaties vragen 1 keer per jaar budget aan, dus alleen bij de 1e ronde. De
2e ronde op 5 oktober is dus inderdaad alleen voor de short-term projects.
Leerlingenuitwisselingen & Nascholing van personeel
Q: KA229 wordt dus KA122?
A: KA229 (School Exchange Partnerships) verdwijnt, binnen KA122 (Short-Term Projects for
Mobility of Pupils and Staff) kun je geen budget meer aanvragen voor je partnerschool uit het
buitenland.
Q: Moeten de buitenlandse partners hun eigen budget dan aanvragen bij hun eigen organisatie
Erasmus?
A: Dat klopt. Elke school vraagt eigen budget bij het eigen NA.
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Q: Het zou dus kunnen dat het een eenzijdige uitwisseling kunnen worden?
A: Klopt, dat kan, of anders zal jullie partner met eigen middelen hun bezoek moeten bekostigen.
Q: Hoe wordt het bedrag voor Organisational Support bepaald (100-350-500 euro)?
A: Het bedrag is afhankelijk van het aantal deelnemers, het soort deelnemer en het soort activiteit.
In de Programme Guide (pagina 102) staat dit precies omschreven.
Q: Begeleidingskosten van leerkrachten bij group mobilities hoe moet je die aangeven? bij de
vermelding budget?
A: In het aanvraagformulier, via het budget inderdaad
Q: Preparatory visits: max 3 deelnemers per land?
A: De beperking van 3 deelnemers geldt alleen voor de preparatory visits, en het gaat inderdaad
altijd om de deelnemers van je eigen school. Je vraagt voortaan alleen voor jouw eigen school aan.
Q: Kunnen courses ook online of in blended format aangeboden worden?
A: Ja, maar dan gelden er andere regels voor financiering. De details hierover vind je in de officiële
Programme Guide en in het aanvraagformulier KA1.
Q: Ik twijfel of mijn aanvraag KA1 of onder KA2 valt. Wanneer zou je kiezen voor Jobshadowing
(KA1) of juist voor een Cooperation partnership (KA2)?
A: Mocht je nou niet zeker weten of jouw project/plan onder KA1 of KA2 past/valt, stuur ons dan
even een mailtje. Wij hebben waarschijnlijk snel een duidelijk antwoord hierop.
Consortia
Q: Zijn er nog wel consortium aanvragen? Of ook niet meer?
A: Ja, maar consortia moeten vanaf nu een accreditatie hebben om subsidie te kunnen aanvragen.
Q: Aanvragen vanuit je eigen school, helder. Maar mag het ook een aantal scholen vanuit hetzelfde
schoolbestuur, met dezelfde doelen? Zo te horen kan dit dus, een cluster of gezamenlijke
aanvraag?
A: Scholen kunnen ook een consortium vormen zonder dat ze onder één bestuur vallen. Het gaat
wel over scholen in Nederland. Ook scholen uit één bestuur kunnen een consortiumaanvraag
gezamenlijk indienen.
Accreditatie
Q: Als er budget overblijft moet je het dan terugbetalen of kan je dat dan doorschuiven (bij
accreditatie).
A: De bedoeling is om het budget op te maken, dus een realistische schatting bij de jaarlijkse
budgetaanvragen voor geaccrediteerde scholen is belangrijk. Als geaccrediteerde organisatie vraag
je standaard budget aan voor 15 maanden. Je krijgt vervolgens na 12 maanden de vraag of je wilt
verlengen tot 24 maanden, of je budget wilt teruggeven aan het NA voor een herverdeling onder
geaccrediteerde organisaties die budget tekort komen, óf dat je zelf extra budget zou willen
verkrijgen uit de herverdeling.
Q: Wat als je een accreditatie krijgt en je kan geen geschikte partners vinden om mee uit te
wisselen?
A: Als een geaccrediteerde school wil samenwerken met scholen die (nog) niet geaccrediteerd zijn,
is dat mogelijk. Maar de financiering voor deze partnerschool moet mogelijk zijn via andere
bronnen als ze geen subsidie hebben.
A: Vanuit Brussel zal de zoektocht naar partners ook gefaciliteerd worden via de platforms waarop
je kunt zoeken op anders scholen met accreditatie. De EC zal ook lijsten met alle geaccrediteerde
scholen publiceren.
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Q: Zijn er voorbeelden van opgestelde accreditaties te bekijken?
A: Alleen via de scholen zelf. Wij mogen het niet aan jullie geven, maar wij kunnen wel proberen te
bemiddelen.
Q: Ik bedoel eigenlijk een fictief voorbeeld zodat je idee krijgt waar te beginnen.
A: Wij zullen een soort aanvraag-assistent gaan aanbieden waarop alle delen van de aanvraag
worden behandeld. Daarbij is een adviestraject via het NA altijd een goed idee.
Q: Als de deadline voor accreditatie 19 oktober is, wanneer hoor je dan wanneer je de accreditatie
krijgt?
A: Begin 2022.
Q: Mag je ook later dan 19 oktober 2021 een accreditatie aanvragen? Of is 19 oktober 2021 de
laatste deadline?
A: Tot en met 2027 komt er elk jaar een aanvraag-mogelijkheid voor Accreditatie. Als oktober
2021 niet haalbaar is, kun je het dus gewoon in een volgend jaar aanvragen. Naar verwachting zal
er in die jaren steeds rond oktober de deadline voor het aanvragen van een Accreditatie zijn.
Q: Maakt het een verschil voor een school bij Accreditatie als je eerder als partner of coördinerende
school hebt meegedaan?
A: Nee, je hoeft zelfs geen Erasmus+ ervaring te hebben om voor een Accreditatie in aanmerking
te komen.
Q: Is al bekend wanneer en hoe ik als geaccrediteerde school mijn budgetaanvraag moet indienen?
A: Voor scholen / consortia die reeds een accreditatie hebben ontvangen, geldt dat op 11 mei 2021
de deadline is voor het aanvragen van budget. De aanvraagformulieren KA121 staan inmiddels
online.
Q: Is al bekend hoe ik als geaccrediteerde school de verantwoording moet doen na het uitvoeren
van mijn activiteiten?
A: Het NA heeft nog weinig informatie uit Brussel ontvangen over hoe geaccrediteerde organisaties
moeten rapporteren / verantwoorden. Het zal waarschijnlijk weer een vorm van verantwoording op
budget en kwaliteit zijn.
Q: Wat als je al een accreditatie hebt maar dit niet door kan gaan i.v.m. corona?
A: Accreditatie is toegekend en geldig tot en met 2027. Je kunt nu budget gaan aanvragen, maar
dat hoeft niet. Je kunt ook een jaar wachten. Binnenkort organiseren we een bijeenkomst voor alle
geaccrediteerde instellingen en dan zal dit ook worden besproken.
Q: Is het zo dat als je de accreditatie bijvoorbeeld volgend jaar aanvraagt, dat je dan maximaal 5
jaar budget kunt aanvragen in plaats van 7 jaar?
A: Een Erasmus Accreditatie is altijd geldig t/m 2027. Dus hoe later je deze toegekend krijgt, hoe
korter de periode dat je budget kunt aanvragen onder KA121.
Q: Eerste mogelijkheid voor aanvraag accreditatie als je die nog niet hebt is dus 19-10-2021 en
mochten we daarvoor projecten willen uitvoeren dan zou dat nog via een short term aanvraag
gedaan moeten worden?
A: Dat klopt.
eTwinning / School Education Gateway
Q: Zal eTwinning ook ingericht worden voor begeleiders van jongere kinderen? (0-4 jaar)
A: Later dit jaar worden eTwinning en de School Education Gateway samengevoegd tot één nieuwe
portal. Op de School Education Gateway is nu veel over Early Childhood Education and Care (ECEC)
te vinden. Dat zal dus allemaal bij elkaar komen.
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Q: Vraag en aanbod facilitering. Voor cursussen is er de School Education Gateway course
catalogue. Is er ook ondersteuning voor het vinden van experts?
A: Vooralsnog is daar bij ons niets over bekend. Het is niet ondenkbaar dat deze optie een plekje
gaat krijgen op de nieuwe portal waar eTwinning en de School Education Gateway samenkomen.
Brexit
Q: Het Verenigd Koninkrijk is geen programmaland meer. Is het wel mogelijk een aanvraag te
doen om een organisatie vanuit het VK in een ander programmaland een scholing te laten
aanbieden? Of moet het dan echt een organisatie uit één van de programmalanden zijn?
A: Een aanbieder mag wel in het VK gevestigd zijn, maar de aangeboden cursus moet in een
Erasmus+ programmaland worden gevolgd.
Q: Wat houdt het in dat UK geen programmaland meer is? Kan er bijvoorbeeld wel teacher training
worden georganiseerd? En/of kan er leerlingenmobiliteit worden georganiseerd naar de UK?
A: Nee, voor aanvragen vanaf 2021 kan het VK geen land van bestemming meer zijn. Projecten die
in 2018, 2019 en 2020 zijn toegekend (contractnummer begint met een van die jaartallen), mogen
nog wél activiteiten in en met het VK uitvoeren met de toegekende subsidie. Het VK was tot en met
2020 programmaland.
Q: Het Verenigd Koninkrijk is geen programmaland meer. Is het wel mogelijk een aanvraag te
doen om een organisatie vanuit het VK in een ander programmaland een scholing te laten
aanbieden? Of moet het dan echt een organisatie uit één van de programmalanden zijn?
A: Een organisatie mag wel in het VK gevestigd zijn, maar vanaf de 2021 contracten mag je niet
meer naar het VK met de toegekende subsidie. De UK organisator mag wel cursussen aanbieden in
Erasmus+ programmalanden; dan kun je daar naartoe.

Key Action (KA)2 – partnerschappen voor samenwerking
Cooperation Partnerships
Q: Wat zijn leeractiviteiten? Voor leerkrachten of bijv. innoveren?
A: Verschillende activiteiten zijn mogelijk, daaraan nemen de medewerkers van de deelnemende
partners deel om bijv. de ontwikkelde materialen te testen. De vorm van deze activiteiten is niet
strak omkaderd of vastgelegd door de Europese Commissie, maar dient beschreven en onderbouwd
te worden in de projectaanvraag. De insteek van deze zgn. LTTA moet wel zijn op basis van
learning/teaching/training. Denk bijvoorbeeld aan een workshop of een pilottest, door jullie zelf in
te richten. NB: Bij deze activiteiten moeten de deelnemers uit het projectpartnerschap zelf komen
(dus geen externen). Meer informatie vind je t.z.t. in de Programme Guide.
Q: Zijn deze Calls ook beschikbaar voor partijen die materialen ontwikkelen voor deze PO en VO
doelgroep zoals musea.
A: Jazeker! Het is mogelijk om via een KA2 project materialen te ontwikkelen. In die projecten
kunnen allerlei organisaties betrokken worden (zoals scholen maar ook universiteiten, gemeentes,
stichtingen en dus ook musea).
Q: Ook hier mag geen samenwerking gezocht worden met bijvoorbeeld een universiteit in het UK?
A: Binnen Cooperation Partnerships mag je naast de minimaal drie organisaties uit minimaal drie
programmalanden ook partners uit niet-programmalanden (‘partner countries’ genoemd) aan je
partnerschap toevoegen. De toegevoegde waarde van een partner van buiten de programmalanden
moet worden aangetoond in de aanvraag en kan eventueel worden afgewezen.
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Q: Ik twijfel of mijn aanvraag KA1 of onder KA2 valt. Wanneer zou je kiezen voor Jobshadowing
(KA1) of juist voor een Cooperation partnership (KA2)?
A: Mocht je nou niet zeker weten of jouw project/plan onder KA1 of KA2 past/valt, stuur ons dan
even een mailtje. Wij hebben waarschijnlijk snel een duidelijk antwoord hierop.
Q: Het is mij nog niet helemaal duidelijk of je een deel van de werkzaamheden mag uitbesteden
(bijv. ontwikkeling van een app aan een ICT-bedrijf), of dat dat bedrijf dan al een partner moet zijn
bij de aanvraag.
A: Je kunt een deel van dat soort werkzaamheden uitbesteden en opnemen als Exceptional Costs.
Dan is dat bedrijf geen partner in het project, maar levert diensten aan het project.
Q: Is het mogelijk om een KA2 project te koppelen aan een KA1 project?
A: Het is niet onmogelijk om zowel een KA1- als KA2-project te coördineren voor één instelling,
maar de projecten kunnen niet aan elkaar gekoppeld worden. De aanvraagrondes voor KA1 en KA2
verlopen apart. Maar het is wel mogelijk om mobiliteiten aan te vragen binnen KA2 (zoals
bijvoorbeeld Learning, Teaching and Training Activities). Mobiliteiten binnen KA2 moeten in het
doel staan van de algehele projectdoelen. Bij innovatie bijvoorbeeld een workshop met de
ontwikkelde lesmethode.
Small-scale partnerships
Q: Kan dit ook door een samenwerkingsverband worden aangevraagd?
A: KA2 partnerschappen kunnen door elke soort organisatie worden aangevraagd. Er moet altijd
sprake zijn van tenminste twee organisaties uit twee verschillende programmalanden. Bij smallscale partnerships kunnen geen partners uit niet-programmalanden (‘partner countries’)
deelnemen (in tegenstelling tot Cooperation Partnerships).
Q: Kan er een voorbeeld gegeven worden van hoe een small scale partnerschip eruit zou kunnen
zien? Concrete uitwerking.
A: Omdat dit een nieuwe actielijn is, zijn er nog geen concrete voorbeelden. In de Programme
Guide vind je op pagina 195/196 wat aanwijzingen voor het opzetten van een project. Ook is er al
een pdf versie van het aanvraagformulier beschikbaar via de website, zodat je alvast kunt zien
welke vragen er worden gesteld.
Q: Mag er in een small-scale partnership ook een combinatie van een nieuwe partner met een
onervaren partner zijn?
A: Deze nieuwe actielijn is laagdrempelig opgezet en inderdaad juist bedoeld voor minder ervaren
en nieuwe organisaties. In de Programme Guide vind je meer informatie over doelstellingen en
prioriteiten.
Q: Zijn de bedragen per partner of gezamenlijk?
A: Binnen KA2 wordt het budget altijd voor het partnerschap als geheel aangevraagd.
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