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Tijdens het publiceren van deze Q & A is er door de EC een handboek Higher Education Mobility 
uitgebracht. Hierin worden zaken ook duidelijker. Je vindt het handboek op onze website.  

Blended Intensive Programme (BIP) 

1. Wat is het verschil tussen korte blended mobiliteit en BIP? 
De BIP is een inhoudelijke module die je in gezamenlijkheid met min. 2 andere ho instellingen uit andere 
programmalanden ontwikkelt. Studenten en/of stafmedewerkers nemen daaraan deel in de vorm van een 
korte blended mobiliteit.  
 

 Blended Mobiliteit  Blended Intensive Programme (BIP)  

Omschrijving  Als alternatief voor studenten die niet 
in de gelegenheid zijn vanwege 
persoonlijke omstandigheden om een 
reguliere mobiliteit te doen. Elke studie 
of stageperiode kan worden uitgevoerd 
als een blended mobiliteit: een 
combinatie van een fysiek deel en een 
virtueel component van online learning 
and teamwork.   

Het is een programma voor een korte 
blended mobiliteit die in samenwerking met 
partners worden ontwikkelt en innovatieve 
manieren van leren, onderwijzen en online 
samenwerken gebruiken. Studenten en/of 
staf kunnen deelnemen. Het is een 
uitgelezen kans om interdisciplinair samen 
te werken aan bepaalde maatschappelijke 
challenges die je dan vanuit verschillende 
disciplines kunt benaderen.    

Criteria  1. Lange termijn blended 
mobiliteit minimum 2 maanden 
fysiek met verplicht virtueel 
component (voor, tijdens of na 
het fysieke gedeelte)   

2. Korte termijn blended 
mobiliteit: 5 – 30 dagen fysiek 
met verplicht virtueel 
component (voor, tijdens of na 
het fysieke gedeelte) onder 
andere een deelnemer aan de 
BIP. 

  

 1.Ten minste 3 hoger onderwijsinstellingen 
in het bezit van een ECHE uit ten minste 3 
programmalanden vormen een 
partnerschap. 
2.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).  
3.Programma staat ook open voor 
deelnemers van andere hoger 
onderwijsinstellingen of organisaties 
gevestigd in een programmaland.  
4.Hoger onderwijsinstellingen uit derde 
landen kunnen op eigen kosten learners 
laten deelnemen, deze deelnemers tellen 
niet mee voor het minimum.  
5.Voor studenten dient deelname minimaal 
3 ECTS op te leveren.  
6.Fysieke mobiliteit 5 – 30 dagen.  
7.Geen minimum/maximum voor het 
virtuele deel. 

Subsidie  Reguliere beursbedragen   

1. Dagbedragen voor korte 
blended mobiliteit  

2. Maandbedragen voor lange 
blended mobiliteit   

Deelnemers:   

1. 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. 
   

Coördinatie:  
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1. 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.    

 
 
 

2. Neem aan dat het OS bedrag voor korte blended mobiliteit lager ligt dan bij deelnemers aan 
long-term blended en BIP’s? 
Het OS bedrag is hetzelfde voor alle varianten van de mobiliteiten.  

3. Het gezamenlijk werken tijdens het virtuele deel is alleen bij BIP of ook bij blended? 
Net als bij een korte termijn blended mobiliteit van de BIP, is ook voor andere blended mobiliteiten in 
principe het doel ‘to facilitate collaborative online learning exchange and teamwork’. Dat kan verschillende 
vormen hebben, zoals gezamenlijk een online course volgen of gezamenlijke online opdrachten uitvoeren.   

4. Zijn er criteria waar OS geld aan besteed mag worden en is er onderscheid tussen 
BIP/Blended/Long Stay? 
In algemene zin is OS een bijdrage aan diverse kosten die je als instelling maakt om de studenten en staf 
te ondersteunen voor, tijdens of na de mobiliteit. Diverse voorbeelden van ondersteunende activiteiten, 
vind je op pagina 58-59 in de Engelse editie van de Programmagids. Op pagina 67 vind je een tabel met 
een toelichting waarvoor je OS kunt inzetten bij de BIP. Als coördinerende instelling zet je het OS voor een 
BIP in als tegemoetkoming in het ontwikkelen van de module – voor kosten die direct gelinkt zijn aan het 
organiseren van de BIP.  

5. Kan een korte mobiliteit ook gebruik worden voor bijvoorbeeld 1 vak, of moet dit voor een heel 
semester? 
Ja het kan gebruikt worden voor 1 vak/module.  

6. Betekent 3 ECTS erkenning, dat ze dit ook moeten behalen, of dat ze dit moeten kunnen 
behalen (dus dat een onvoldoende geen probleem is) 
Bedoeld wordt dat studenten 3 ECTS kunnen halen. Het kan natuurlijk zijn dat de student een 
onvoldoende haalt. Bij reguliere fysieke mobiliteit kan dat ook zo zijn. Als de student ondanks dat hij alle 
lessen heeft bijgewoond, toch de 3 ECTS niet behaalt kan hij in principe de beurs behouden  

7. Als een student een BIP volgt, krijgt hij/zij dan wel subsidie? 
Voor het fysieke deel (5-30 dagen) krijgt de student een beurs. Voor de eerste 14 dagen 70 EUR per dag 
en vanaf de 15e -30 dagen 50 EUR per dag. Eén reisdag voor de fysieke mobiliteit en één reisdag na afloop 
mag je hierbij meetellen. (Programmagids blz 62-63). 

8. Moeten wij in de aanvraag een inschatting maken van het aantal studenten die aan een BIP 
deelnemen in het buitenland (omdat wij die subsidie moeten geven) 
In het aanvraagformulier wordt er gevraagd naar het totaal aantal personen die op mobiliteit gaan. Als 
jullie studenten naar een BIP in een van de programmalanden gaan sturen, moeten die bij het aantal 
deelnemers worden opgeteld. 

9. Zou dit dan ook voor Summer School kunnen? 
Ja dat kan. Voorwaarde is dat er een virtueel deel (voor, tijdens na fysieke deel) en een fysiek deel is van 
5-30 dagen. Maar de module dient vernieuwend te zijn en een toevoeging op het bestaande curriculum 
van het partnerschap. Het is in principe een programma dat je gezamenlijk vormgeeft. En er minimum 
workload is van 3 ECTS.  

10. Wat is het minimum aantal deelnemers die dienen mee te doen als je een BIP aanvraagt? 
Het minimaal aantal deelnemers is 15. Het gaat dan om de deelnemers die met Erasmus+ subsidie de 
grens over gaan om deel te nemen aan het fysieke deel van de mobiliteit. Uit partnerlanden (derde 
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landen) mogen deelnemers deelnemen, maar deze worden door de eigen instelling betaald en tellen niet 
mee voor het minimum van 15.  

11. Tellen studenten buiten de 3 deelnemende instellingen binnen EU wél mee aan het aantal 
deelnemers? 
Deze studenten tellen niet mee voor het minimum. Voor het minimum gelden de deelnemers van de twee 
(of meer)partners betrokken bij de BIP die moeten afreizen. Deelnemers van andere instellingen mogen 
deelnemen uit binnen- en buitenland. Je kunt deelnemers ook van andere instellingen (buiten de partners 
van de BIP) laten deelnemen. Een HO instelling met E+ budget kan zijn deelnemer opvoeren als korte 
blended mobiliteit.  

12. Is er een max. aantal studenten? 
Er is geen maximum aan het aantal deelnemende studenten. Je dient bij de ontwikkeling van de BIP 
rekening te houden met  een effectieve verhouding tussen lerende en docent. De richtlijn voor de  
Intensive Programmes tijdens het Leven Lang Leren Programma, was maximaal 60 deelnemers. 

13. Moet er een KA131 aanvraag worden ingediend om de BIP te realiseren? 
Ja. Je kunt alleen een BIP doen als je dit hebt aangevraagd in een KA131 aanvraag.  

14. De instelling krijgt geen OS voor deelnemers die vanuit eigen land de BIP volgen?  
Studenten die deelnemen uit eigen land worden niet opgevoerd in de nieuwe Mobility Tool. Immers zij 
gaan de grens niet over en is er geen sprake van een fysieke mobiliteit.De instelling krijgt dan ook geen 
OS.  

15. Zijn dagbedragen inclusief reiskosten? 
De dagbedragen voor korte blended mobiliteit staan los van mogelijk te vergoeden reiskosten.  

16. Wat is het voordeel voor een niet-coördinerende instelling om deel te nemen aan de 
ontwikkeling van BIP, als hun studenten ook als short-term mobility deel mogen nemen aan 
een BIP?  
Het ontwikkelen van de module van de BIP is een gezamenlijk project van min. 3 HO instellingen uit 
verschillende landen met een ECHE. Juist ook in die gezamenlijke ontwikkeling zit de uitdaging en de 
meerwaarde voor jouw instelling. Alleen in één land zal het fysieke deel plaatsvinden.  

17. Kun je als BIP aanvragende instelling, ook studenten uitzenden? 
Ja deze studenten komen in aanmerking voor een E+ beurs, mits de aanvragende instelling niet het 
fysieke deel van de BIP faciliteert. De studenten komen voor E+ beurs in aanmerking als ze reizen naar 
een ander land. Wanneer je als aanvragende instelling het fysieke deel wel faciliteert, dan mogen eigen 
studenten deelnemen. Alleen komen ze niet in aanmerking voor een E+, want ze gaan niet naar een ander 
land. 

18. Als je een BIP aanvraagt moet je deze ook op je eigen instelling houden of mag dit bij een van 
de partners? 
 Nee, dat hoeft niet. De coördinerende instelling hoeft niet ook de ontvangende instelling te zijn. Het 
fysieke deel mag ook plaatsvinden bij de instelling van één van de andere partners van de BIP. 

19. Mag de BIP (fysiek deel) plaatsvinden in het land van een van de drie partners? 
Ja inderdaad.  

20. Mag eenzelfde BIP meerdere jaren achter elkaar worden aangevraagd? 
Je mag voor de BIP die je ontwikkelt in call 2021 ook opnieuw een aanvraag doen in call 2022.  

21. Dus je kunt voor dezelfde BIP elk jaar opnieuw een aanvraag doen? Maar dan is het toch 
coördinerend en niet meer iets wat je nieuw ontwikkelt?  
Ja dat lijkt misschien tegenstrijdig. Toch geeft de EC aan dat je voor de BIP die in call 2021 is 
aangevraagd en wordt uitgevoerd, ook opnieuw in call 2022 kan worden aangevraagd. Het budget gebruik 
je dan voor het coördineren en de organisatie van de BIP. Ook daar heb je natuurlijk budget voor nodig. 
En binnen de projectduur van een call mag de BIP meerdere keren plaatsvinden. 

22. We weten niet of het ons lukt om een BIP te organiseren. Kun je een toekenning teruggeven of 
anders gebruiken? (ik ben niet zeker of de opleidingen hun plannen kunnen realiseren met de 
benodigde partners) 
Ongebruikte subsidie voor een BIP kan voor mobiliteit worden ingezet. Of daarvoor een amendement moet 
worden aangemaakt is nog niet zeker.   

23. Krijgen de studenten van de zendende instelling een beurs binnen de blended mobility 
mogelijkheid? 
De zendende instelling voert de student op in de  Beneficiary Module (BM). Daarvoor staat een OS bedrag 
van 400 EUR per persoon (bij de eerste 100 deelnemers). De student kan een beursbedrag op basis van 
het aantal dagen krijgen. Twee reisdagen mogen daarbij worden bijgeteld.  

24. Is het OS bedrag voor de BIP zowel in te zetten voor kosten voor het coördineren als  
ontwikkelkosten? 
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Het is een tegemoetkoming voor het opzetten, organiseren en coördineren. 
25. Krijgt een student als een deelnemer van een BIP beursbedrag en reiskosten? 

Een student kan alleen een  een dagvergoeding krijgen van 70/50 EUR (PG, blz 62). Studenten with fewer 
opportunities krijgen daarnaast een verplichte top-up en  kunnen een reiskostenvergoeding krijgen.  

26. Hoe gaat het NA achteraf de BIPs beoordelen? 
Dat weten we nog niet precies. In ieder geval zullen we kijken of het voldoet aan de primaire voorwaarden 
van de BIP. Hoe we het inhoudelijk checken is bij ons nog niet bekend. 

27. Kun je in deze call de BIP overslaan en volgend jaar, call 22 wel aanvragen? 
Dat kan. Je kunt elke call opnieuw beslissen of en hoeveel BIPs je aanvraagt. 

28. Wordt het totaal budget van KA131 zoveel hoger dat short term/BIPs de long-term mobility 
onder druk zetten? Of wordt het dan een kwestie van prioritering? 
In principe blijft de basis van het programma de longterm fysieke mobiliteit. De blended mobiliteit 
varianten zijn geïntroduceerd om deelnemers die niet lang weg kunnen van huis, ook de mogelijkheid te 
bieden om korter te gaan.  

29. Is er 1x per jaar een aanvraag mogelijk? dus nu is het 11 May voor zowel Autumn als Spring 
semester? 
Voor KA131 is er één aanvraag per jaar. De EC heeft aangegeven dat er alleen voor dit jaar de 
uitzondering was dat de Call is verschoven naar mei en de startdatum 1 september is. Volgend jaar zal het 
oude ritme aangehouden worden met een call in februari en startdatum 1 juni 2022.  

30. Heb je bij een multi-annual BIP automatisch financiering voor het volgende jaar geregeld? 
Nee. Je vraagt de BIP per call jaar aan. Je kunt overigens binnen een projectjaar meerdere keren dezelfde 
BIP draaien, maar daarvoor krijg je geen extra organisatiebudget. 
31. Is er voor de BIP geen onderscheid in dagbedragen voor de verschillende landen met 

verschillende living costs?  
Nee, er is geen onderscheid zoals dat is bij reguliere fysieke mobiliteit. 

 

 
Internationale mobiliteit van programmalanden naar partnerlanden (derde landen) 

 

32. Moet je in de EPS de landen benoemen waar je International Mobility wil inzetten? 
Als je internationale mobiliteit wilt inzetten is het aan te raden om je visie erop in de EPS te zetten. Je 
kunt je EPS tijdens het nieuwe programma wijzigen. Je hoeft niet expliciet landen te benoemen, maar het 
mag natuurlijk wel.   

33. Internationale mobiliteit geldt enkel voor studenten of ook voor PhD-ers (en staf?) 
Het is voor elke studiecyclus van toepassing en ook voor stafmedewerkers.  

34. Bij ons wordt Holland Scholarship al ingezet voor Focuslanden. Dus nu komt er een extra beurs 
bij voor weer focuslanden.  
E+ werkt met de term partnerlanden. Bekijk voor de voorwaarden voor Holland Scholarship (HS) Holland 
Scholarship | WilWeg. Het gaat bij HS om een eenmalige tegemoetkoming van 1250 EUR voor studenten 
die willen studeren buiten de EER. De financiering is een andere bron.  Voor E+ heeft de student recht op 
700 EUR per maand en eventueel reiskosten.  

35. Wat zijn de minimale en maximale aantal dagen voor internationale student mobiliteit? 
Volgens de programmagids gelden dezelfde richtlijnen voor duur als voor de reguliere fysieke mobiliteit, 
namelijk 2-12 maanden. Ook korte blended mobiliteit is mogelijk.    

36. Moet je in de huidige aanvraag ook de focus landen al benoemen? 
Nee je hoeft geen partnerlanden in de aanvraag te benoemen. In het E+ programma wordt niet gesproken 
over focuslanden maar partnerlanden of derde landen. Overigens is Focuslanden een term die gebruikt 
wordt voor specifieke landen binnen Orange Knowledge Programme en Holland Scholarship. Er kunnen 
verschillen bestaan. 

37. Zitten er specifieke voorwaarden aan de geografische spreiding voor internationale mobiliteit? 
Instellingen zouden voor het inzetten van het budget voor internationale mobiliteit verscheidene partners 
moeten betrekken die geografisch verspreid zijn. Instellingen worden aangemoedigd om, indien mogelijk, 
deelnemers naar verschillende landen te sturen met een zo breed mogelijke geografische spreiding. 
  

 

https://www.wilweg.nl/beursopener/holland-scholarship
https://www.wilweg.nl/beursopener/holland-scholarship
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Overige vragen 
 
38. Zijn er kaders voor ‘Green Travel’ en welke bewijslast wordt gevraagd? 

Je kunt dan denken aan bewijs waaruit blijkt dat de student CO2 neutraal heeft gereisd. Bijvoorbeeld een 
treinticket. Als relevant kunnen de studenten naast aanspraak maken op de top-up vergoeding van 50 
EUR, 4 dagen extra reisdagen vergoedt krijgen.  

39. Hoe komt de nieuwe Mobility Tool eruit te zien? 
Op het moment is er nog weinig bekend over de nieuwe Mobility Tool (BM).    

40. In MT zijn de virtual dates dus verplicht veld, maar we zien die data vraag niet terug op de 
OLA... of wijzigt dat in nieuwe MT+ , wordt het op het nieuwe GA gevraagd of verandert OLA 
evt nog weer? (ook weer vanwege implementatie in Mobility Online) 
Helaas hebben we nog geen informatie over de nieuwe BM tool.  

41. Hebben jullie idee wanneer de benodigde gegevens voor Mobility tool bekend zijn? Admin 
systemen moeten daarop aangepast worden en dat kost tijd! 
De EC is momenteel bezig met de laatste ontwikkelingen van de nieuwe BM tool. Zodra er instructies zijn, 
zullen we jullie op de hoogte stellen 

42. Wat zijn de criteria voor de inclusie top-up?  
Het Nationaal Agentschap bezint zich komende tijd op nationale criteria voor het inzetten van de inclusie 
top-up in samenspraak met OCW. Zodra dat bekend is, zullen we de instellingen informeren.   

43. Is de top-up 250 per maand of gehele periode? 
Voor reguliere fysieke mobiliteit is het bedrag 250 EUR per maand extra. Voor korte blended mobiliteit is 
het 100 EUR voor verblijf tot 14 dagen en 150 EUR voor verblijf van 15-30 dagen Het Nationaal 
Agentschap gaat een voorstel doen aan OCW voor nationale criteria voor het inzetten van de inclusie top-
up.  

44. Is de 'green top-up' hetzelfde voor studenten en voor staf? 
Als er een optie is voor reiskosten gelden dezelfde regels voor stafmedewerkers als voor studenten en 
recent afgestudeerden. Als er geen reiskostenvergoeding is bestaat de mogelijkheid om een green top-up 
vergoeding te krijgen van 50EUR. Zie voor meer details de programmagids bladzijde 63-65.  

45. zijn de Erasmus+ forms (grant agreement, OLA) al beschikbaar? 
De OLA template is reeds gepubliceerd en kan gevonden worden op de webpagina van de EC: Online 
Learning Agreements - Student Mobility for Studies | Erasmus+ (europa.eu).  
Overige KA131 documenten waaronder de Grant Agreement zijn nog niet beschikbaar. Zodra deze er zijn, 
zullen we de E+ coördinatoren op de hoogte brengen.  

46. Gebruik je de forms voor studie/stage ook voor korte blended mobilities? 
Deze formulieren zijn nog niet gepubliceerd.  

47. Begrijp ik goed dat KA131 de opvolger is van KA103? 
Inderdaad KA131 is de opvolger van KA103.  

48. Een vraag over de top-up students fewer opportunities: hieronder valt naast het eenmalige 
bedrag voor korte mobiliteit ook dat deze studenten reiskosten vergoed krijgen. In de aanvraag 
moet je hierover niets invullen. Moet je als instelling ook hiervoor wel weer een inschatting 
maken? 
In de aanvraag geef je alleen aan hoeveel mobiliteiten je denkt te realiseren binnen een jaar.  

49. Onze studenten moeten het vliegtuig nemen. Maar stel dat ze voor het tweede deel van de reis 
de trein nemen. Komen ze dan in aanmerking voor de green top up voor het tweede deel van 
hun reis? 
Hierover is nog niets bekend in de eerste versie van deze Q&A.   

50. Wat is de Erasmus policy statement; wat is dat en wat staat daar in? 
Als onderdeel van de accreditatie voor hoger onderwijs ( ECHE) dien je een Erasmus Policy Statement te 
schrijven. Deze plaats je op je website. Hier staat beschreven de lange termijn visie van de instelling op 
internationalisering in het E+ programma.  

51. Wat wordt dan KA107? 
KA107 wordt KA171. In 2021 is er geen call, wel in 2022.  

52. En als je bijvoorbeeld 5% kiest mag dat dan wel volledig voor de UK? Maar dat is alleen voor 
komend jaar (tot mei 2023) dat je oud geld in kan zetten voor UK. 

53. Begunstigden worden aangemoedigd om, indien mogelijk, deelnemers naar verschillende landen te sturen 
met een zo breed mogelijke geografische spreiding. 

54. Blijven de stukken in het student dossier voor de verantwoording grotendeels hetzelfde? 
Inderdaad blijft dat grotendeels hetzelfde. De formulieren zijn nog niet gepubliceerd.  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/online-learning-agreements-student-mobility-studies_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/online-learning-agreements-student-mobility-studies_en
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55. Blijven de Force majeure (corona) richtlijnen zoals ze nu zijn, voor mobiliteit in zowel de call 
2020 als deze call? 
We verwijzen je voor de meest recente richtlijnen naar de FAQ op de E+ website. Het kan zijn dat de EC 
de regels op termijn aanpast.   

https://www.erasmusplus.nl/subsidie/hoger-onderwijs/uitvoering/corona-faq

