
Erasmus Accreditatie 
Call 2021

Algemene informatiebijeenkomst

voor po-vo, mbo & ve 
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Maandag 7 juni 2021

15:30-16:00 uur (CET)



Erasmus Accreditatie

▪ Sinds 2020 nieuw voor po/vo en ve; opvolger van Charter voor mbo

▪ Eenmalig “lid worden”, daarna profiteren van alle voordelen voor de resterende duur van het 

programma (2021-2027)

▪ Bevestiging van Erasmus Plan (langetermijnstrategie) waarin mobiliteiten van hoge kwaliteit 

worden gepland als onderdeel van een bredere organisatie strategie

▪ Erkenning van Erasmus Quality Standards als onderdeel van de accreditatie aanvraag

▪ Zekerheid van financiering
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Voor wie?
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po-vo
mbo
ve

> 30 deelnemers

> 3 aanvragen 
in 5 jaar

Accreditatie 
vereist

Consortiumleider

Let op: een Erasmus Accreditatie is alléén voor KA1 mobiliteit van learners en/of staff van een instelling. 

Er komt ieder jaar een mogelijkheid om een Erasmus Accreditatie aan te vragen.



Voordelen van Erasmus Accreditatie
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Zekerheid
van financiering 
zonder 
inhoudelijk 
onderbouwing

Flexibiliteit
om te groeien 
en te ontdekken 

Op eigen 
tempo 
je eigen 
strategie 
uitvoeren

Toewijding
om te 
investeren in de 
toekomst

Toegankelijk
geen eerdere 
ervaring vereist



Erasmus Accreditatie aanvragen

Wat moet je weten?

▪ Online aanvraagformulier

▪ Erasmus Quality Standards

▪ Rules of Application
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https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus
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Deadline
19 oktober 2021 

12:00 CET

Aanvraagformulier Erasmus KA120

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus


Aanvraagformulier Erasmus KA120
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Voorbeeld van Call 2020

Deadline
19 oktober 2021 

12:00 CET



EU Login 
(persoonlijk)

OID (organisatie)

Webformulier 
invullen 
– wordt 

tussentijds 
opgeslagen

Online indienen 
vóór 19 oktober 
2021 12:00 uur

Aanvraagprocedure Erasmus KA120

Heb je vragen tijdens een van deze stappen? 

Neem dan contact met ons op!
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Deadline
19 oktober 2021 

12:00 CET



Erasmus Quality Standards

▪ Basis principes

➢ Inclusie & diversiteit, duurzaamheid (milieu), digitaal onderwijs en actieve 

deelname aan het netwerk van Erasmus organisaties

▪ Goede uitvoer van mobiliteitsactiviteiten

▪ Leveren van kwaliteit en ondersteuning van deelnemers

▪ Delen van kennis en resultaten van het programma
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Rules of Application (1)

▪ Objectives

▪ How to submit an application

▪ Eligibility criteria*

▪ Exclusion criteria

▪ Selection criteria

* Lijsten met in aanmerking komende instellingen per veld staan op de website van het NA
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Rules of Application (2)

▪ Award criteria: minimaal 70/100 punten, 50% per criterium

▪ Maximum number of accreditations: n.v.t. voor NL

▪ Award of the Erasmus Accreditation

▪ Validity: until 2027

▪ Reporting, monitoring, quality assurance and recognition

▪ Access to funding for successful applicants
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Eligibility, exclusion, selection and award criteria

▪ De Nationale Autoriteit (OCW) heeft in overleg met het Nationaal Agentschap een 

lijst van in aanmerking komende instellingen opgesteld voor po/vo, mbo én ve

➢ zie website Erasmus+

▪ Indien een organisatie in meerdere sectoren onderwijs aanbiedt (bijvoorbeeld 

mbo en vmbo, of mbo en volwasseneneducatie), dan kan die organisatie per 

sector één accreditatie aanvragen.
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Eligibility, exclusion, selection and award criteria

▪ Ervaring met Erasmus+ is niet vereist als je de Erasmus Accreditatie wilt 

aanvragen

• Wel 2 jaar ervaring vereist in het veld waar je een accreditatie voor aanvraagt 

(de instelling moet dus al twee jaar of langer ‘bestaan’)

• Voor ‘nieuwe’ organisaties die door een fusie zijn ontstaan, telt de ervaring 

van voor de fusie mee.
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Eligibility, exclusion, selection and award criteria

▪ Aanvragers kunnen strategische documenten uploaden bij de aanvraag

➢ Ter illustratie (aanvullend) van de context,

bijvoorbeeld beleidsplan of internationaliseringsplan

➢ Ter duiding van activiteiten buiten Erasmus+

➢Niet bedoeld om een uitgebreider antwoord op een vraag te geven 

(de tekstvakken in het online formulier zijn beperkt)
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Beoordeling van Accreditatie aanvragen

Het NA:

▪ beoordeelt de aanvragen op ontvankelijkheid

▪ valideert de organisaties (op basis van de informatie en de documenten in het Organisation

Registration System – bij de Organisation ID)

Interne en externe experts beoordelen de aanvragen inhoudelijk op basis van de 

beoordelingscriteria:

▪ Relevance (max 10 punten)

▪ Erasmus Plan: Objectives (max 40 punten)

▪ Erasmus Plan: Activities (max 20 punten)

▪ Erasmus Plan: Management (max 30 punten)
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Budgetaanvraag na toekenning Erasmus Accreditatie

▪ Geen inhoudelijke beoordeling

▪ Budget toegekend d.m.v. rekentool

▪ Details worden gepubliceerd in de Erasmus+ Programme Guide en op de website 

van het Nationaal Agentschap

▪ Totaal beschikbaar budget wordt gepubliceerd op de website van het Nationaal 

Agentschap, inclusief de onderverdeling tussen budget voor geaccrediteerde 

organisaties en budget voor ‘short-term projects’ (in de protocollen)
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Tijdlijn KA1 po/vo, mbo, ve

▪ 25 maart 2021 Publicatie Call 2021

▪ NOG ONBEKEND Aanvraagformulier KA120 online

▪ 5 oktober 2021 deadline Short Term Projects KA122 – 2e ronde voor po/vo en ve

▪ 19 oktober 2021 Deadline indienen aanvragen voor Accreditatie KA120

▪ ± november 2021 Publicatie Call for Proposals 2022

▪ ± januari 2022 Bekendmaking toegekende Erasmus Accreditaties

▪ ± februari 2022 Deadline aanvragen budget KA1 – Call 2022

▪ ± mei 2022 Bekendmaking toekenningen KA1 Call 2022

▪ 1 juni 2022 Start projecten KA1 (projectduur KA121: 15 maanden)
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Online TCA Accreditation: 6, 7 en 13 september

▪ Voor wie in oktober een Erasmus Accreditatie voor hun instelling/organisatie gaat aanvragen en 

daar in een internationale groep aan wil werken

▪ Doelstellingen:

✓ To prepare participants to submit a high-quality Accreditation application 

✓ At least 50% of those applying manage to receive an Erasmus Accreditation 

▪ Geef je vóór 30 juni op via het online motivatieformulier Online TCA | Erasmus 

Accreditatie | Erasmus+ (erasmusplus.nl)

▪ Er zijn voor Nederland 2 plaatsen beschikbaar

▪ Voor meer informatie: https://salto-et.net/events/show/NO01_0266_TSS_202118

https://www.erasmusplus.nl/actueel/agenda/online-tca-erasmus-accreditatie/3254
https://salto-et.net/events/show/NO01_0266_TSS_2021


Hulp of advies nodig?
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▪ De presentaties van deze sessie en de veldsessies komen op onze website

▪ Je kunt tot begin oktober een Erasmus Accreditatie adviesgesprek aanvragen

▪ We houden jullie op de hoogte via de website en nieuwsbrieven

▪ Je kunt ons altijd mailen via

povo@erasmusplus.nl

mbo-sector@erasmusplus.nl

ve@erasmusplus.nl

mailto:povo@erasmusplus.nl
mailto:mbo-sector@erasmusplus.nl
mailto:ve@erasmusplus.nl

