
 
 
 
Q&A Infosessie KA131 / 18-11-2021 
 
BIPs 

Q: Moeten de kosten voor de organisatie van een BIP ook worden opgevoerd in BM? 

A: OS hoeft niet verantwoord te worden, het zijn lump sum bedragen. Alleen de mobiliteiten 
moeten verantwoord kunnen worden (volledige dossiers).  

Q: Kunnen ook nul-beurs studenten deelnemen aan een BIP? 

A: Ja dat kan, deze tellen niet mee voor het minimum van 15 studenten die naar een ander land 
reizen om aan het fysieke gedeelte deel te nemen. 

Q: Eenzelfde BIP kan dus niet meerdere jaren achter elkaar worden aangevraagd en uitgevoerd? 

A: Ja, dezelfde BIP kan opnieuw in Call 2022 worden aangevraagd en uitgevoerd. 

Q: Kan een partner binnen hetzelfde partnerschap dezelfde BIP in dezelfde Call in z’n eigen land 
aanvragen? 

A: Nee dat kan niet. Een partner kan niet een BIP aanvragen met dezelfde titel LO en partners in 
hetzelfde Call jaar. Als dezelfde BIP (met dezelfde naam, learning outcomes en partners) meerdere 
keren wordt georganiseerd (eventueel op verschillende locaties) binnen hetzelfde Call jaar kan 
deze niet in BM worden geregistreerd. 

Q: Is het nodig dat we IIA’s afsluiten voor uitzending naar alle  partnerinstellingen binnen het 
consortium (want je werkt met zijn allen samen in één partnership) of alleen met de instelling waar 
onze studenten fysiek zullen verblijven? 

A: een IIA is nodig voor studenten die naar een instelling in een ander land reizen. Afspraken 
binnen het consortium kunnen via een multilaterale IIA worden vastgelegd maar is niet verplicht.  

Q: een BIP dient vernieuwend te zijn, een toevoeging op het bestaande curriculum, er moet 
gebruik gemaakt worden van innovatieve onderwijsmethoden en nog veel meer. Dat zijn allemaal 
zaken waarover faculteiten op inhoudelijke gronden moeten beslissen. En die zij moeten 
waarmaken. Het is dan wel handig te weten wat de kwaliteitscriteria zijn op grond  waarvan de 
beoordeling, middels de rapportage, zal geschieden. Begreep dat die criteria nog niet bekend zijn, 
klopt dat? Vraag me in dit stadium af hoe ik daar als instellingscoördinator mee om dien te gaan. 

A: In de eindrapportage moet de coördinator de resultaten beschrijven. Over de beoordeling 
hiervan zijn nog geen richtlijnen bekend. 

Q: Kun je er voor kiezen om nul beurzen toe te kennen aan BIP studenten, net zoals dat nu bij de 
reguliere E+ beurzen mogelijk is, of een beperkt aantal beursdagen toe te kennen ?  

A: Ja dat kan, BIP studenten kunnen als nulbeurs of deels nulbeurs worden opgevoerd. 

Q: Ik neem aan dat je wel altijd verplicht bent ook in geval van nulbeurs dagen om de inclusie 
vergoeding uit te betalen zowel aan reguliere studenten als aan BIP studenten ? 

A: Als een student als geheel nulbeurs wordt opgevoerd krijgt de student geen subsidie (ook geen 
reiskosten of top-up). 
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Q: Ik lees in de presentatie “Reiskosten vergoeding: aan kansarme studenten op short mobility 
verplicht” dus dan kunnen we niet tegen kansarme studenten die aan een BIP deelnemen zeggen 
dat ze geen reiskosten vergoeding krijgen omdat wij het budget anders willen inzetten ? 

A: Inderdaad studenten die een inclusie top-up krijgen moeten reiskosten vergoeding krijgen. 

Q: Ook je zelf niet als partner deelneemt aan een BIP, kan je studenten met een E+ beurs laten 
deelnemen aan een BIP door ze op te voeren als korte termijn blended mobiliteit. Ik neem aan dat 
je deze aantallen dan ook in de aanvraag bij het totaal aantal deelnemers voor studie mobiliteit 
moet optellen. Klopt dat? 

A: Dat klopt, als je studenten naar een BIP wilt sturen tel je die mee in je aanvraag ook als 
docenten meedoen als partner in een BIP en les gaan geven neem je die mee in je aanvraag voor 
docenten. 

Q: Moet je voor korte termijn blended mobiliteit ook een E+ IIA hebben met één of met alle 
partners die de BIP hebben ontwikkeld ? 
 
A: Voor alle studie- en docentenmobiliteit ligt altijd een IIA ten grondslag (korte of lange mobiliteit) 
dus ook voor BIPs. Het IIA is met de instelling waar de student het fysieke gedeelte volgt/ de 
docent les geeft (niet met alle partners binnen het consortium). 

 

Update Call 2022 

Q: UK is dus straks Third country not associated to the programme? 

A: Vanaf Call 2021 is het VK een third country not associated to the programme. 

Q: Hoe kan een student aantonen dat hij/zij gecarpooled heeft? 

A: Een getekende declaration on honour is voldoende bewijs. Er is hier geen format voor. Op de 
vraag of in geval van bus en trein alleen een ticket voldoende bewijs is, wachten we nog op 
antwoord van de Europese Commissie. 

Q: Het hóeft dus niet? Als wij zelf een (gunstiger) travel green grant hebben? 

A: Studenten die geen reiskosten vergoeding krijgen en groen reizen krijgen éénmalig 50 euro. In 
het nieuwe programma zijn milieu en duurzaamheid prioriteiten en iedereen die groen reist krijgt 
deze vergoeding zonder onderscheid te maken in landen. 

Q: Komen die documenten onder een nieuwe kop Call 2022 of op Call 2021? 

A: Alle documenten die betrekking hebben op Call 2022 (zoals Programme Guide 2022,Grant 
Agreement 2022, bijlagen etc.) komen onder Call 2022. 

Q: Reis en verblijf worden wel door studenten zelf gedragen toch (betalen ze van hun beurs)? 

A: Reiskosten moeten worden toegekend aan studenten met een inclusie top-up die op short 
mobility gaan of naar een partnerland (met uitzondering van regio 5 en 14).  
Voor studenten zonder inclusie top-up die naar een partnerland gaan is het optioneel. 
Ook studenten uit overseas countries and territories (OCT zoals Aruba en Curaçao) krijgen 
reiskostenvergoeding. 
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Q: is er al iets bekend over de wijze waarop we OS-gelden kunnen inzetten onder Call 2022? Mag 
van OS-gelden net als nu extra studentenmobiliteit worden betaald? 

A: In de Grant Agreement Call 2021 kan OS subsidie voor 100% worden ingezet voor mobiliteit 
(studenten en staf). We verwachten niet dat dit zal veranderen maar pas als de Grant Agreement 
2022 beschikbaar is weten we dit zeker. 

Q: Je mag 20 % van je budget inzetten voor internationale mobiliteit met de aantekening dat die 
mobiliteit dan niet uitsluitend op de UK gericht moet zijn maar dat je minstens nog een andere 
bestemming moet hebben en dat het moet aansluiten bij je instellingsbeleid. Is dit nog steeds van 
toepassing ? 

A: Dat klopt. Tot 20% van het totale budget mag worden ingezet voor internationale mobiliteit 
naar verschillende landen met een zo breed mogelijke geografische scheiding. 

 

EWP 

Q: Wij moeten vanaf april 2022 al aan de slag met de OLA als die verplicht is voor academisch jaar 
2022/23, maar dit is nog helemaal niet af. Hoe moeten wij dit in de praktijk realiseren? 

A: Instellingen mogen tot de start van academisch jaar 2022/2023 de papieren versies van de 
Learning Agreement gebruiken indien digitale aansluiting nog niet mogelijk is. April 2022 valt nog 
binnen de transitie periode van 2021/2022.  

Q: Is er ook een webpagina van de EC waar wordt vermeld dat we nu afspraken mogen maken per 
e-mail om straks (over een paar maanden) via EWP de overeenkomst te maken? Sommige 
partners zijn hier niet goed van om de hoogte. 

A: Op dit moment er is geen webpagina beschikbaar. Indien partners minder goed op de hoogte 
zijn van deze afspraken, dan dienen ze zelf contact op te nemen met hun NA’s. 

Q: Hoe zit het met de Grant Agreements? Mogen die wel op papier?  

A: Grant Agreements zullen op den duur ook digitaal aangeboden worden maar zover zijn we nog 
niet. Op dit moment dienen dus alle GA’s via de traditionele wijze aangemaakt te worden – d.w.z. 
op papier.  

 

Inclusie 

Q: Alleen studenten met een inclusie top-up krijgen naast de top-up ook reiskosten vergoeding 

A: Reiskosten moeten worden toegekend aan studenten met een inclusie top-up die op short 
mobility gaan of naar een partnerland (met uitzondering van regio 5 en 14). Voor studenten zonder 
inclusie top-up die naar een partnerland gaan is het optioneel. 
 

Q: Moeten we als Caribisch Nederland ook houden aan de belemmeringen bepaald door Nederland 
en de NA?  

A: De belemmeringen zijn op nationaal niveau vastgesteld en gelden voor alle deelnemende 
instellingen dus ook voor Caribisch Nederland.  
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Q: Is het voldoende om, in het geval van een gezondheidsprobleem, na te vragen bij een 
studentenservicecentrum of dit bij hen bekend is/er documentatie bij hen ligt en dit als bewijs aan 
te leveren? Of moet het echt een verklaring van een arts zijn? 

A: Op dit moment heeft het NA geen rechtsgeldige grond om af te zien van de eis dat een 
verklaring van een arts in het dossier aanwezig is. Omdat het NA begrijpt dat dit ondanks de 
gegeven uitzondering op het verwerkingsverbod wel degelijk problemen op kan leveren in verband 
met interne regels hieromtrent, zal een verdere juridische verkenning over de noodzaak van het 
opslaan van een medische verklaring plaatsvinden. Indien dit beleid tussentijds kan worden 
gewijzigd zal het NA dat laten weten. Tot die tijd dient een medisch bewijs in het dossier van de 
student aanwezig te zijn.  

Q: Hoe kan een doktersverklaring worden verkregen? Dokters hebben geheimhoudingsplicht. 
Dokters moeten dan doorverwijzen naar een extern medisch specialist. Met alle wachtlijsten en 
kosten van diensten. 

A: In het verleden leverde dit niet veel problemen op maar we gaan dit uitzoeken.  

Q: Voor sommige studenten met gezondheidsproblemen die aanvullende kosten verwachten te 
maken is het onder deze constructie handiger om een top-up aan te vragen dan SNS (inclusion 
support). 

A: De top-up mag gecombineerd worden met een inclusion support aanvraag indien de aanvullende 
kosten niet dekkend zijn. Alle inclusion support aanvragen dienen voorgelegd te worden aan het NA 
ter beoordeling. Indien toegekend, dan krijgt de zendende instelling 100 EUR extra OS.  

Q: Belemmeringen 1 en 2, zal als bewijslast een doktersverklaring of andere geldige 
gezondheidsverklaring nodig zijn. Zouden jullie kunnen aangeven wat precies verstaan wordt onder 
“andere geldige gezondheidsverklaring”,  en door wie kan die afgegeven worden, is het ook goed 
als bijvoorbeeld een studentendecaan dat doet? 

A: U kunt denken aan een kopie van een document met een officiële diagnose of een afschrift van 
een medisch dossier waaruit een belemmering blijkt. Op dit moment heeft het NA geen 
rechtsgeldige grond om af te zien van de eis dat een verklaring van een arts in het dossier 
aanwezig is. Indien dit beleid tussentijds kan worden gewijzigd zal het NA dat laten weten. Tot die 
tijd dient een medisch bewijs in het dossier van de student aanwezig te zijn.  
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