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WELKOM!



• Deze sessie wordt niet opgenomen

• De presentatie komt op de website

• Microfoon en camera uit

• Heb je een vraag? Stel hem in de chat of na de presentatie!
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Wat is een accreditatie?

1. Een ‘abonnement’ op het Erasmus+ programma 2021-2027

2. Laat zien dat de organisatie de komende jaren serieus aan de slag wil met 

internationalisering 

3. Geeft organisaties de ruimte om in hun eigen tempo de internationale 

activiteiten verder uit te bouwen

4. Met een accreditatie geen jaarlijkse inhoudelijke aanvraag meer: een aanvraag 

voor nieuw budget is voldoende

5. Geen eerdere Erasmus+ ervaring nodig

6. Jaarlijks een aanvraagronde, net als de andere actielijnen
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Verschil in kortdurend en geaccrediteerde 
projectaanvraag

Ontvankelijkheidscriteria Short term project Accredited project

Projectduur 6 tot 18 maanden 15 (optie verlengen tot 24 
maanden)

Maximum aantal 
deelnemers

30 (excl. Voorbereid 
bezoek + begeleidende 
personen)

Geen beperking

Consortia Nee Ja

Aantal projectaanvragen 
(2021-2027)

Maximaal 3 in 5 
opeenvolgende jaren

Geen beperking

Internationale 
mobiliteiten (buiten EU)

Nee Ja

Korte termijn project vs. geaccrediteerd project



Wie kunnen aanvragen? 

▪ Organisaties die (post)initieel mbo aanbieden

▪ Lokale en regionale overheden, coördinerende instanties en andere organisaties 
die een rol hebben in het mbo

▪ Bedrijven en andere openbare of particuliere organisaties die in het mbo lesgeven 
of anderszins samenwerken met lerenden.



ErasmusPlan

Algemene strategie organisatie

Internationaliseringsbeleid

ErasmusPlan



ErasmusPlan – focus accreditatie aanvraag

▪Waarin wil/moet de organisatie zich verbeteren/(door)ontwikkelen?

Behoeften en uitdagingen organisatie

▪Wat wil de organisatie precies bereiken (en voor wie) en hoe is dit 
verbonden aan de benoemde behoeften en uitdagingen?

Concretisering doelen

▪Hoe ga je de gestelde doelen monitoren en de progressie evalueren?

Meetbaarheid doelen

▪Hoe gaan de plannen vormgegeven worden en welke bronnen/ middelen 
zijn hiervoor nodig?

Management



Focus accreditatie aanvraag

Behoefte en uitdagingen

▪ Wees zo concreet en duidelijk mogelijk

▪ Zijn er behoeftes en uitdagingen die gebundeld kunnen worden / bij elkaar horen?

▪ Geef voorbeelden die specifiek bij jouw organisatie horen

▪ Focus op de behoeftes en uitdagingen waar Erasmus+ subsidie voor nodig is

• Wat zijn de meest belangrijke behoeftes en uitdagingen van de 
organisatie op dit moment?

• Mist de organisatie iets dat geïntroduceerd moet worden?
• Moet de organisatie iets verbeteren dat momenteel nog niet goed gaat?
• Zijn er goede dingen die doorontwikkeld moeten worden?



Focus accreditatie aanvraag

Doelen

▪ Wees zo concreet en duidelijk mogelijk
▪ Focus op de doelen die in de eerstvolgende jaren het urgentst zijn
▪ Zijn er doelen die gebundeld kunnen worden / bij elkaar horen?
▪ Focus op de doelen waar Erasmus+ subsidie voor nodig is

De activiteit zelf is geen doel, maar een middel om een doel te behalen!

• Wat zijn de doelen en hoe zijn deze gelinkt aan jullie behoeftes/uitdagingen?
• Wanneer verwacht je de resultaten van dit doel te zien?
• Hoe ga je monitoren / evalueren of het doel behaald wordt/is?



Focus accreditatie aanvraag

Activiteiten

▪ De aantallen zijn een schatting, mogen dus nog veranderen
▪ Laat schatting overeenkomen met de hoeveelheid doelen / de zwaarte daarvan

Welke deelnemersprofielen (medewerker en student) ga je betrekken?



De focus van de accreditatie aanvraag

Management

▪ Creëer draagvlak binnen de organisatie, zodat niet één individu de volledige 
verantwoordelijkheid voor het Erasmus Plan draagt

▪ Creëer beleid rondom internationaliseringsactiviteiten om vrijblijvendheid te 
voorkomen en een zo groot mogelijke kans op duurzame verankering te bereiken

• Hoe gaat jouw organisatie bijdragen aan de Erasmus Quality Standards 
als duurzaamheid, inclusie en digitalisering?

• Hoe gaat het plan gecoördineerd worden, wie is waarvoor verantwoordelijk?
• Hoe gaan de resultaten duurzaam in het onderwijs verankerd worden?



Lessons learned

▪ Smart formuleren van de doelen (= meetbaar)

▪ Onderbouwing van de doelen 

▪ Duidelijke toelichting taken en verantwoordelijkheden

▪ ErasmusPlan = lange termijn plan

▪ Koppeling aan de prioriteiten van het programma
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Activiteiten binnen KA1 mbo

Voor medewerkers

▪ Job shadowing (2 dagen – 60 dagen) | ook naar partnerlanden*

▪ Teaching or training (2 dagen – 365 dagen) | ook naar partnerlanden*

▪ Cursus & training (2 – 30 dagen)

Vergoeding: tot 10 dagen van het cursusgeld per persoon

*Geaccrediteerde organisaties kunnen medewerkers naar partnerlanden sturen voor een job shadowing en 

teaching or training activiteit

➢ Blended mobility | Virtuele aanvulling op de fysieke mobiliteit ter 

voorbereiding/afronding



Activiteiten binnen KA1 mbo

Voor studenten

▪ Learning mobility (10 – 89 dagen)

▪ Studenten met fewer opportunities (minimaal 2 dagen)

▪ ErasmusPro: Long-term learning mobility (90 dagen – 365 dagen)

▪ Deelname aan vakwedstrijden (1 – 10 dagen)

Vergoeding: ook voor begeleidende personen

➢ Geaccrediteerde organisaties kunnen studenten ook naar partnerlanden sturen 

voor elk van de bovenstaande activiteiten 

➢ Blended mobility | Virtuele aanvulling op de fysieke mobiliteit ter 

voorbereiding/afronding



Activiteiten binnen KA1 mbo

Overige

▪ Experts op uitnodiging (2 – 60 dagen)

▪ Ontvangen van leraren in opleiding (10 – 365 dagen)

Vergoeding: organisation support, geen reis- of verblijfskosten

▪ Voorbereidende bezoeken (maximaal 3 deelnemers)

▪ Naar programma- én partnerlanden

▪ T.b.v. student- en stafmobiliteiten (m.u.v. cursus of training)

▪ Ook ErasmusPro studenten of deelnemers met ‘fewer opportunities’



Hulp of advies nodig?

▪ Bekijk de presentatie van het plenaire deel van deze bijeenkomst én deze 

presentatie nog eens via onze website

▪ Mogelijkheid voor een adviesgesprek met het NA

▪ Het NA houdt jullie op de hoogte via de website en nieuwsbrieven
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TIP! Vraag een 
adviesgesprek aan 
via mbo-sector@erasmusplus.nl



Bedankt en veel succes met schrijven 
van de accreditatie aanvraag. 
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