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Agenda

1. Inleiding “Pressure points”: Bologna Expert Team 

2. ECHE “Pressure points”: Nationaal Agentschap

3. Interactieve brainstorm (echt waar, met >30, 80, 130... mensen!)

4. Inventarisatie ideeën en afronding
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“Pressure points”: Bologna Expert Team

Welke pressures point staan hier centraal? 

1. Inclusion & diversity (inclusie)

2. Digital Transformation (digitalisering)

3. Environment & fight against climate change (duurzaamheid/klimaat)

4. Participation in democratic life (participatie)
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Doel van de workshop

Wat horen we vaak?

 Nadruk op wat er niet kan: AVG, kosten…

 En ook: wat noodzakelijk om project te krijgen?

Legitieme vragen, maar focus vandaag:

 Delen van informatie over de pressure points. 

 Nadruk op het perspectief: wat kan er wél?

Doel: verzamelen van de mooiste voorbeelden!
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ECHE “Pressure points”: Nationaal Agentschap

Rol van het NA t.a.v. de charter:

 Financiele impuls (uitvoer)

 Stimuleren

Monitoren
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2021 - 2027
Change is a process not an event



Implementatie 'pressure point' Inclusie
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By encouraging the participation of individuals with fewer
opportunities in the Programme

 Communicatie aanpassen aan de doelgroepen?

 Begeleiding

 Meer flexibiliteit & mogelijkheden: blended mobility, BIPs

 Financiële stimulans: top up (meer info volgt zsm)

Zie ook:

 Implementation guidelines - Erasmus+ and European Solidarity Corps Inclusion 
and Diversity Strategy | Erasmus+ (europa.eu)

 www.Inclusivemobilityframework.eu: Self assessment tool, strategie, toolbox etc.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en


Implementatie 'pressure point' Green Erasmus+
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By promoting environmentally friendly practices in 
all activities related to the Programme.

 Spoor ‘groener’ gedrag aan

 Promoot de mogelijkheden die het programma biedt
voor betere manieren van reizen

 Institutionele strategie? E-zine NA: 7 tips voor een duurzame 

buitenlandervaring, en draag zo ook jouw steentje 

bij aan een betere, gezondere en duurzame wereld!

www.erasmusplus.nl/actueel/nieuws/erasmus-duurzaamheid



Implementatie 'pressure point' Digitalisering
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By undertaking the necessary steps to implement digital 
mobility management in line with the technical standards of 
the European Student Card Initiative.

 Informatie instelling beschikbaar via app

 Relevante medewerkers op de hoogte?

 Voldoen aan minimum vereisten

 Promotie Student Mobile App

Ensure the quality of the mobility activities

Nieuw: blended mobility & Blended Intensive 
Programmes



Implementatie 'pressure point' actief burgerschap
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By promoting civic engagement and encouraging
students and staff to get involved as active
citizens before, during and after their
participation in a mobility or project.

 Jij & de maatschappij

 Europese identiteit (democratie)



Interactieve brainstorm

 Hoe integreren jullie inclusion, digital en green in jullie organisaties? 

 Padlet: link in de chat!

 Korte omschrijving van je initiatief

 Als je wilt: graag je naam vermelden

 Voorbeelden van Anja (NHL Stenden) en Inge (UT): laat je inspireren! 
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Voorbeeld NHL Stenden
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33 studenten uit zes landen:

Ma

• Business by Research,

Doctor

• Philosophy

Bsc

• Pharmaceutical Sciences

• Engineering (Polymer Materials 

Research)

• International Management and 

Leadership

• Sustainable Development

• ICT & Bioeconomy Engineering

• International business

• Smart and Sustainable Design

• Medical Electronics

• Fashion & Textile Design

• Taxation

• Industrial Design



Voorbeeld NHL Stenden
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 Short Advanced Programme is feitelijk een Blended Intensive Programme

 Start klein met een of twee strategische partners

 Probeer het toegankelijk te maken voor studenten van verschillende
programma's en niveau's

 Laagdrempelig – kort en intensief

 Grootste uitdaging tot nu toe

 Integreren van de ECTS credits in de ECTS-credit structuur van de curricula

Dit pleit sterk voor het werken op basis van leeruitkomsten in plaats van 
leereenheden



Inventarisatie en afronding

 Toelichtingen best practices

 Like de meest inspirerende bijdragen
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Contactgegevens NA Erasmus+ Onderwijs & Training

po-vo-ho@erasmusplus.nl

mbo-ve@erasmusplus.nl15


