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Een subsidieaanvraag en project voor KA122…

▪ Vraag je aan als je nog niet geaccrediteerd bent

▪ Vraag je alleen namens je eigen school aan (in het NL of ENG)

▪ Kan niet namens een consortium van scholen aangevraagd worden

▪ Kan zowel mobiliteit voor personeel als voor leerlingen bevatten

▪ Kun je jaarlijks aanvragen (max. 3 keer t/m 2027)

▪ Duurt tussen de 6 en 18 maanden

▪ Heeft een maximum van 30 deelnemers 
(excl. accompanying persons en preparatory visits)

▪ Moet een minimale score van 60 punten behalen

Interesse in een consortiumaanvraag (meerdere scholen vragen samen een subsidie aan) 
of een Erasmus Accreditatie (lange termijn ‘lidmaatschap’ op het programma)? 

Neem dan contact op met het Nationaal Agentschap om de mogelijkheden te bespreken. 
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Short-term Projects (KA122)
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Prioriteiten van het programma

* Bonus voor inclusief 
handelen / projectthema 

* Extra budget voor 
inclusieve mobiliteit

* Bonus voor groen 
handelen / projectthema 

* Extra budget voor 
groene mobiliteit 

(zonder vliegtuig)

* Bonus voor blended 
mobility / integratie 

digitale tools en 
samenwerking in project



Er wordt in 2021-2027 niet meer namens een partnerschap aangevraagd!
▪ Elke school is verantwoordelijk voor eigen plannen en subsidieaanvraag

▪ Geen coördinator / partners meer, iedereen is dus zijn eigen coördinator

▪ Niet 1 gezamenlijke aanvraag die elke school apart kan indienen, aanvraag moet door 
specifieke school geschreven zijn

Scenario 1: alle samenwerkingspartners zijn nog niet geaccrediteerd

▪ Elke school dient KA122-aanvraag in, bij toekenning budget om naar het buitenland te gaan

▪ School afgewezen = geen subsidie voor die school naar jullie toe, kan zelf wel naar hen toe

Scenario 2:  een aantal samenwerkingspartners is al geaccrediteerd

▪ Niet-geaccrediteerde school dient zelf KA122-aanvraag in, geaccrediteerde partner krijgt gegarandeerd budget via KA121 

Scenario 3: alle samenwerkingspartners zijn geaccrediteerd

▪ Elke school krijgt gegarandeerd budget via KA121, garantie voor jaarlijkse samenwerking
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Buitenlandse partners in het nieuwe programma
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Short-term Project – Focus

▪ De behoeften en uitdagingen van de school 
Waarin wil/moet de school zich verbeteren/(door)ontwikkelen?

▪ Concretisering van de hierbij horende doelen
Wat wil de school precies bereiken (en voor wie) en hoe is dit verbonden 
aan de benoemde behoeften en uitdagingen?

▪ Link tussen doelen en gekozen activiteiten
Welke activiteit(en) gaat de school ondernemen om de doelen te
behalen en waarom? Hoe gaat progressie gemonitord/geëvalueerd worden?

▪ Het management van de gestelde doelen
Hoe gaan de plannen voor duurzame verankering vormgegeven worden 
en welke bronnen/middelen zijn hiervoor nodig?
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Focus – Needs & Challenges

What are the most important needs and challenges your organisation is currently facing? 
How can your organisation be improved to benefit its learners? 

Please illustrate your answers with concrete examples.

▪ Mist de school iets dat geïntroduceerd moet worden?
▪ Moet de school iets verbeteren dat momenteel nog niet goed gaat?

▪ Zijn er goede dingen die doorontwikkeld moeten worden?

▪ Wees zo concreet en duidelijk mogelijk
▪ Zijn er Needs & Challenges die gebundeld kunnen worden / bij elkaar horen?

▪ Geef voorbeelden die specifiek bij jouw school horen
▪ Focus op de Needs & Challenges waar Erasmus+ subsidie voor nodig is
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Focus – Objectives

What do you want to achieve? How is this objective linked with the needs and challenges?
When do you expect to see results for this objective? How are you going to track and 

evaluate your progress on this objective?

▪ 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?

▪ Wees zo concreet en duidelijk mogelijk
▪ Focus op de Objectives die in de eerstvolgende jaren het urgentst zijn
▪ Zijn er Objectives die gebundeld kunnen worden / bij elkaar horen?

▪ Focus op de Objectives waar Erasmus+ subsidie voor nodig is

De activiteit zelf is geen Objective, maar een middel om 
een Objective te behalen!
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Focus – Activities

Briefly describe the content of the activities you plan to organise. What benefits are the 
planned activities going to bring to the involved participants? What are they going to learn? 
How are the planned activities going to contribute to the objectives? How will you evaluate?

▪ Wat gaat de school doen en waarom specifiek dat?
▪ Wat wordt er geleerd / wat gaat het opleveren?

▪ Hoe worden de activiteiten / hierbij horende doelen geëvalueerd?

▪ Focus niet zozeer op activiteitsdetails, maar vooral op de opbrengst
▪ Maak onderscheid tussen opbrengst leerlingen / leerkrachten / school

▪ Bovenstaande vragen worden voor elk verschillend activiteitstype beantwoord
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Focus – Follow-up

▪ Hoe gaan de resultaten duurzaam in het onderwijs verankerd worden?

▪ Creëer draagvlak binnen de school, zodat niet 1 individu de volledige 
verantwoordelijkheid draagt

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

bereiken

What will you do to integrate the results of Erasmus activities in your 
organisation’s regular work?



Activiteiten binnen Erasmus KA1 (2021-2027)
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▪ Voor personeel

✓ job shadowing (2 – 60 dagen)

✓ teaching assignments (2 – 365 dagen)

✓ courses and training (2 – 30 dagen)

▪ Voor leerlingen

✓ group mobility of 2 or more school pupils (2 – 30 dagen)

✓ short-term learning mobility of school pupils (10 – 29 dagen)

✓ long-term learning mobility of school pupils (30 – 365 dagen)

▪ Andere soorten activiteiten

✓ invited experts (2 – 60 dagen)

✓ hosting teachers and educators in training (10 – 365 dagen)

✓ preparatory visits (max 3 deelnemers)

De activiteiten moeten plaatsvinden in een ander EU-land of Noorwegen, IJsland, 
Liechtenstein, Turkije, Noord-Macedonië, Servië

Het Verenigd Koninkrijk is géén Erasmus+ land meer!



▪ Organisational support: unit costs 100 – 350 – 500 EUR per deelnemer *

▪ Travel: unit costs, afhankelijk van land van bestemming **

▪ Individual support: unit costs, afhankelijk van land van bestemming

▪ Inclusion support: unit costs 100 EUR (plus evt. 100% real costs)

▪ Preparatory visits: 575 EUR per deelnemer (max 3 deelnemers)

▪ Course fees: 80 EUR p.p.p.d. (max 800 EUR per deelnemer per keer)

▪ Linguistic support: 150 EUR per deelnemer ***

▪ Exceptional costs: expensive travel costs – 80% real costs

* Afhankelijk van type activiteit en soort deelnemer

** Bedragen voor ‘green travel’ hoger dan voor ‘travel’

*** Onder voorwaarden zoals opgenomen in Programme Guide
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KA1 in 2021-2027 | Budget



En hoe nu verder?

▪ Bespreek binnen organisatie: Short-term Project of Accreditatie? Nu of later?

▪ Creëer draagvlak en begin op tijd met eerste schets

▪ Plan een adviesgesprek in met het Nationaal Agentschap!

Deadline short-term projects Call 2021, Ronde 2: 5 oktober 2021

Deadline short-term projects Call 2022: 23 februari 2022 (voorlopige datum)

Liever meteen door naar de Accreditatie?

▪ Lees HIER alle informatie over de Erasmus Accreditatie

Deadline Accreditatie Call 2021: 19 oktober 2021

▪ Houd de website en onze nieuwsbrief in de gaten!

▪ Adviesgesprek of vragen? Mail ons via povo@erasmusplus.nl
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https://www.erasmusplus.nl/actueel/nieuws/terugblik-online-infosessie-erasmus-accreditatie
https://www.erasmusplus.nl/
https://www.erasmusplus.nl/nieuwsbrief
mailto:povo@erasmusplus.nl


Bedankt voor je komst en 
tot ziens bij Erasmus+!
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povo@erasmusplus.nl


