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Inleiding  

 

Met Call 2021 zijn we aangekomen bij de start en daarmee het eerste jaar van het programma 
Erasmus+ 2021-2027 voor Onderwijs, Training, Jeugd en Sport. Dit nieuwe programma staat in het 

teken van een viertal prioriteiten: inclusie en diversiteit, Green Erasmus, digitalisering en actieve 
participatie. 

Lerende Mobiliteit, ook wel Mobiliteit of KA1 genoemd, is één van de drie Key Actions die onderdeel zijn 
van het programma Erasmus+ voor Onderwijs, Jeugd en Sport. 

Het nieuwe Erasmus+ programma 2021-2027 kent binnen KA1 twee aanvraagmogelijkheden.  

1. Short Term Projects (KA122) for mobility of learners and staff. Aanvragende organisaties kunnen 

hierin verschillende activiteiten voor mobiliteit organiseren voor een periode van zes tot achttien 

maanden. De Short Term Projects zijn bij uitstek geschikt voor organisaties die voor het eerst 
kennismaken met een Erasmus+ aanvraag of slechts een beperkt aantal activiteiten willen 
organiseren. 

De Short Term Projects zijn een laagdrempelige manier voor organisaties om kennis te maken met 
Erasmus+ en ervaring op te doen met samenwerking in een internationale context. In het nieuwe 
programma zijn er bovendien nieuwe mogelijkheden van mobiliteit. Volwassen leerders kunnen -

met begeleiding- ook op mobiliteit, buitenlandse experts kunnen nationaal uitgenodigd worden en 
voorbereidende bezoeken zijn mogelijk. 

2. Accredited Projects (KA121) for mobility of learners and staff. Alleen bedoeld voor 
geaccrediteerde organisaties. Een organisatie of consortium kan op vereenvoudigde wijze een 
aanvraag doen voor mobiliteiten. Het is bedoeld voor organisaties die op regelmatige basis 
mobiliteit activiteiten aanvragen om zo hun Erasmus+ plan te implementeren. 

In 2020 is de eerste Call voor een Erasmus Accreditatie geweest. Twee organisaties zijn daarin 

geaccrediteerd. In de eerste Call van 2021 hebben beide organisaties een vereenvoudigde 
budgetaanvraag gedaan. Aanvragen van geaccrediteerde organisaties worden verder niet op inhoud 

beoordeeld. 

In dit document verantwoordt het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training (NA) hoe in 
2021 de eerste ronde van de selectie van projectaanvragen Short Term Projects en Accredited Projects 
tot stand is gekomen voor Key Action 1 (KA1) voor de sector volwasseneneducatie (ve) van het 
programma Erasmus+ in Nederland. 

 
 

1. Procedure selectie  

Hieronder worden de stappen van voorlichting tot en met het selectievoorstel nader toegelicht. 

 

a) Voorlichting 

De voorlichting voor deze call vond plaats in de periode van oktober 2020 tot en met maart 2021. 
Sectorspecifieke voorlichtingsdagen hebben dit jaar in november en maart plaatsgevonden. Aanvragers 

hebben daarnaast tot aan de deadline van 18 mei 2021 gebruik gemaakt van persoonlijke 

adviesgesprekken, webinars en inloopspreekuren. Daarbij is gebruik gemaakt van de door het NA 
ontworpen digitaal beschikbare Impacttool. Het doel van de Impacttool is om potentiële aanvragers 
bewust te laten nadenken over welke verandering zij met het beoogde project teweeg willen brengen, 
zodanig dat het impactvraagstuk het uitgangspunt is voor het ontwerpen van de aanvraag.  

Het is een verplichting voor het NA - en dit is ook gebeurd - om voor de deadline documentatie te 
publiceren op de website over de procedures en voorwaarden voor toekenning. Dit betreft: 

  

https://www.erasmusplus.nl/subsidie/volwasseneneducatie/aanvragen/documenten
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KA1 (Algemeen): 

- Definitie Adult education programme & Adult learners 
 

KA120/KA121 (Accreditatie) 

- Rules of budget allocation for accredited applicants 

- Protocol Mobiliteit Erasmus+ Call 2021 Volwasseneneducatie (KA121) 
- Ontvankelijkheidscriteria voor accreditatie  

 

KA122 (Short Term Projects)  

- Protocol Mobiliteit Erasmus+ Call 2021 Volwasseneneducatie (KA122) 

- Ontvankelijkheidscriteria voor organisaties  

 

b) Ontvangst aanvragen 

De oorspronkelijke deadline voor het indienen van aanvragen was 11 mei 2021 – 12.00 uur CET. In 
verband met IT-problemen bij de EC is de deadline voor indienen van aanvragen uitgesteld tot 18 mei 

2021 – 12.00 uur CET. Alle aanvragen in de ve zijn echter vóór de oorspronkelijke deadline ingediend.  

 

c) Ontvankelijkheid  

Alle ingediende aanvragen zijn gecontroleerd op de ontvankelijkheidscriteria zoals voorgeschreven door 
de EC. Tevens is een check op dubbel ingediende aanvragen uitgevoerd. Alle ingediende aanvragen 
voor KA1 ve waren ontvankelijk.    

 

d) Toewijzing en voorbereiding experts  

Vanuit de EC is bepaald dat de selectie van aanvragen (kwaliteitsbeoordeling) volledig op decentraal 
niveau (nationaal) plaatsvindt, volgens de procedure welke is beschreven in de Guide for NA’s en Guide 
for Experts.  

Aanvragen van geaccrediteerde organisaties (KA121) worden niet op kwaliteit beoordeeld en er wordt 
geen expert aan toegewezen. De toekenning van de Erasmus Accreditatie toont aan dat deze 

organisaties over goede kwaliteit van uitvoering beschikken. 

Voor de Short Term Projects (KA122) geldt dat elke aanvraag boven de € 60.000 door minimaal twee 
experts beoordeeld dient te worden en elke aanvraag tot en met € 60.000 door één expert. In deze 
ronde zijn er geen aanvragen boven de € 60.000 ingediend. Aangezien het maximum aantal 
mobiliteiten in een Short Term Project 30 is, is de verwachting dat ook in de komende jaren de meeste 
aanvragen onder de € 60.000 blijven.  

De experts zijn na selectie uitgenodigd voor een instructiebijeenkomst en zij kregen na de deadline een 

aantal aanvragen ter beoordeling toegewezen. De expert die een aanvraag beoordeelt, is nooit 
betrokken geweest bij advisering of begeleiding van projecten van de aanvrager in kwestie. Alle experts 
(en alle NA medewerkers) hebben een verklaring met betrekking tot geen ‘conflict of interest’ 

ondertekend. 

 

e) Beoordeling door experts  

Na de instructiebijeenkomst zijn de experts aan de slag gegaan met het beoordelen van de aanvragen. 

In de beoordeling zijn onderbouwde scores gegeven. Daarbij is, waar nodig, een advies gegeven over 
eventueel af te keuren activiteiten. De aanvraag is tezamen met eventueel toegevoegde bijlagen 
holistisch beoordeeld op basis van wat er aangeleverd is door de aanvrager. Indien past performance 
aanwezig was, is dat meegenomen in het oordeel van de expert.  
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De scoringscriteria en maximum te behalen punten zijn: 

Relevantie  30 punten 

Kwaliteit van het projectontwerp 40 punten 

Kwaliteit van follow-up activiteiten  30 punten 

 

Om toegekend te worden moet een aanvraag 60 punten of meer scoren én op elk afzonderlijk criterium 
minimaal de helft van het maximaal aantal punten.  

Alvorens de beoordeling definitief gemaakt wordt, worden alle beoordelingen door het NA tegen-
gelezen. Het NA heeft dit eigenstandig als een extra kwaliteitscontrole in het proces ingebouwd. Op 
deze manier wordt gekeken of de aanvraag beoordeeld is volgens de richtlijnen, of deze volledig is en 

wordt gelet op taalfouten en op consistentie tussen de hoogte van de score en de toelichting hierop. Het 

tegenlezen oefent op geen enkele wijze invloed uit op het oordeel van de expert. Na het verwerken van 
de feedback van het tegenlezen, wordt de definitieve beoordeling ingediend. 

 

f) Bepalen voorlopige toekenningen  

Voor de KA122 Short Term Projects geldt dat, zolang de beschikbare middelen het toelaten, aanvragen 
die boven de drempelwaarde scoren, worden toegekend. Indien er onvoldoende middelen beschikbaar 

zijn om alle goede aanvragen toe te kennen, dan wordt er toegekend op basis van ranking van punten, 
te beginnen met de hoogste score. In deze Call zijn alle projecten die boven de drempelwaarde 
scoorden, toegekend. Het kan voorkomen dat delen van een aanvraag - mobiliteiten - worden 
afgekeurd omdat de inhoudelijke motivatie daarvoor onvoldoende is geacht door de expert, hierdoor 
kan het toegekende bedrag lager uitvallen dan het aangevraagde bedrag.  

Voor de Accredited Projects (KA121) geldt eveneens dat, zolang de beschikbare middelen het toelaten, 
budgetaanvragen worden toegekend conform de aanvraag. Indien er onvoldoende middelen 

beschikbaar zijn om alle budgetaanvragen toe te kennen, dan wordt er toegekend op basis van 

rekentool, gebaseerd op een aantal factoren:  

• Het totale budget voor geaccrediteerde projecten door het NA beschikbaar gesteld 

• De aangevraagde activiteiten 

• De basis- en maximumsubsidie  

• De allocatie criteria  

De bedragen per factor zijn gebaseerd op het aanvragen van gemiddelden per activiteit; gebaseerd op 

de aanvragen KA1 in voorgaande jaren. Meer informatie over de regels voor toekenning door het NA is 
terug te vinden in het document Rules for budget allocation op de website. 
 

 

g) Nationaal Evaluatie Comité  

Nadat de beoordelingen definitief zijn en het NA gekomen is tot een verdeling van de middelen over de 

aanvragers (KA121 en KA122), wordt een voorstel voor toekenning van voorlopige subsidie gemaakt. 

Het Nationaal Evaluatie Comité beslist over dit voorstel en kijkt met name of er sprake is van 
maatschappelijke zorgvuldigheid, billijkheid en redelijkheid en niet van willekeur.  

h) Besluit en bezwaar  

Naar aanleiding van de beslissing van het Nationaal Evaluatie Comité ontvangen alle aanvragers een 
brief met daarin de vermelding van de uitslag. Er bestaat de mogelijkheid om tegen deze beslissing 
bezwaar te maken volgens de bezwaarprocedure van het NA Erasmus+. 

  

https://www.erasmusplus.nl/sites/default/files/2021-05/KA121-ADU%20budget%20allocation%20template.pdf
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2. Beschikbaar budget  

 

Voor de Call 2021 KA121 is het beschikbare budget voor geaccrediteerde projecten € 289.468,50. 

Voor de Call 2021 KA122 Short Term Projects is in totaal € 675.426,50 beschikbaar. Dit bedrag is 

gelijk verdeeld over twee rondes, wat betekent dat er voor elke ronde € 337.713,25 beschikbaar is. 
Dit is dus het budget voor de eerste aanvraagronde, waarover deze verantwoording gaat.  

 

 

3. Selectie  

 

Op de website van het NA zijn de lijsten met geselecteerde projecten gepubliceerd. Het betreft drie 
toekenningen voor KA122 Short Term Projects en twee toekenningen voor KA121 Accredited Projects. 

In de Short Term Projects (KA122) ligt het totaal van de toegekende subsidies op € 54.560,00. Dit is 

16% van het beschikbare budget van € 337.713,25. Een bedrag van € 283.153,25 blijft daarmee in 
deze eerste ronde van deze Call onbenut. Dit bedrag zal in eerste instantie worden ingezet voor de 2e 
rondes van Call 2021 voor de ve-sector. 

Voor de accreditatieaanvragen (KA121) geldt dat er in totaal voor € 80.270,00 is 
aangevraagd/toegekend. Dit is 27% van het totaal beschikbare bedrag van € 289.468,50. Een bedrag 
van € 209,198,50 blijft daarmee onbenut. Dit bedrag zal in eerste instantie worden ingezet voor de 2e 
rondes van Call 2021 voor de ve-sector. 


