
 

 

Protocol Mobiliteit Erasmus+ Call 2022  
Middelbaar beroepsonderwijs (KA122)  
 
Procedures & voorwaarden van call tot en met selectie 
Doelstelling actielijn  Kortlopende projecten voor de mobiliteit van lerenden en personeel 

zijn een ongecompliceerde en eenvoudige manier om van 

Erasmus+ te profiteren. Het doel is organisaties in staat stellen op 

een gemakkelijke manier enkele activiteiten te organiseren en 
ervaring op te doen met het programma. 
 
Om eenvoudig te blijven bevatten kortlopende projecten een limiet 
aan het aantal deelnemers en de duur van het project. 
 

Het format staat alleen open voor individuele organisaties en niet 
voor consortiumcoördinatoren. Geaccrediteerde organisaties 
kunnen geen kortlopende projecten aanvragen, aangezien deze al 
permanent toegang hebben tot financiering van Erasmus+. 
 
De aanvraag voor kortlopende projecten bevat een lijst en 
beschrijving van activiteiten die de aanvragende organisatie van 

plan is te organiseren. 

 

Voor meer informatie zie de Programme guide Erasmus+ Call 

2022, pagina 83. 

 

Beschikbare subsidie  KA122: € 1.648.725 

(kortlopende projecten)  

 

Subsidieaanvragers  Voor subsidie komen in aanmerking:  
• 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 
lerende 

• gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden  

• niet uitgesloten op basis van uitsluitingscriteria  

 

Voor meer informatie, zie de Programme guide Erasmus+ Call 

2022, pagina 90.  

 

Openstelling en 

deadline  

Openstelling:  

• 24 november 2021 (publicatie)  

• 18 november 2021 (voorlichting)  

Deadline:  

• 23 februari 2022 (12:00 uur CET)  

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2021_473_R_0009&qid=1637738792217
https://www.erasmusplus.nl/actueel/nieuws/update-nieuw-programma-erasmus-2021-2027


 

Aanvraagwijze  • formulier: e-form  

• online aanvraagformulier is hier te vinden  

 

Toetsing op uitsluiting 

en ontvankelijkheid  

Ontvangen aanvragen worden onder andere getoetst op de 

volgende criteria:  

• subsidieaanvrager voldoet aan de gestelde voorwaarden 

(niet uitgesloten op basis van uitsluitingscriteria)  

• Ontvankelijkheidscriteria: 

o aanvraag is vóór de deadline ingediend  

o aanvraag is ingediend in het land waar de 

aanvragende organisatie is gevestigd  

o op z’n minst één geplande activiteit voldoet aan de 

ontvankelijkheidscriteria uit de Programme guide 

Erasmus+ Call 2022  

o één van de officiële EU-talen is gebruikt  

o Declaration of Honour is toegevoegd en getekend 

door de juiste tekenbevoegde 

o aanvraag is slechts één keer ingediend  

o Binnen een periode van vijf opeenvolgende 

calljaren kunnen organisaties maximaal drie 

subsidies ontvangen voor kortlopende projecten in 

het middelbaar beroepsonderwijs. 

Zie voor meer informatie de Programme guide Erasmus+ Call 

2022, pagina 90 e.v.  

 

Kwalitatieve 

beoordeling  

Ontvankelijke aanvragen worden kwalitatief beoordeeld door een of 

twee experts:  

• zie de Programme guide Erasmus+ Call 2022, pagina 91. 

• zie voor criteria de Guide for Experts (gepubliceerd zodra 

beschikbaar vanuit de EC) 

• minimale kwaliteitseisen:  

o minimaal 50% van de punten per criterium  

o minimaal 60 punten van de in totaal 100 punten 

• aanvragen die niet voldoen aan de minimale kwaliteitseisen 

worden afgewezen 

 

Selectiemethodiek  Alle aanvragen die voldoen aan de ontvankelijkheids- en 

uitsluitingseisen worden meegenomen bij de berekening van de 

toekenning.  

Bepaling hoogte 

toekenning  

Alle aanvragen die voldoen aan de ontvankelijkheids- en 

kwaliteitseisen worden gerankt op basis van de score (van de 

onafhankelijke experts) van aanvraag. Projecten worden toegekend 

zo lang het subsidieplafond hier ruimte voor biedt.   

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home/opportunities?opportunitiesBy=Field&id=VET
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en


 

 

Het kan voorkomen dat delen van een aanvraag worden afgekeurd 

omdat de inhoudelijke motivatie daarvoor onvoldoende is geacht 

door de expert. Hierdoor kunnen toegekende activiteiten anders 

zijn in relatie tot de aanvraag.  

 

Voor organisaties anders dan publieke- en internationale 

organisaties met een voorlopige toekenning boven de € 60.000,- 

geldt een financial capacity check, zie de Programme guide 

Erasmus+ Call 2022, Part C, pagina 389 e.v.  

 

Het NA Erasmus+ Onderwijs & Training beoogt uiterlijk in mei 2022 

aanvragers hiervan op de hoogte te stellen.  

 

Verantwoording  De uitkomsten van de selectie worden voorgelegd aan het 

Nationaal Evaluatie Comité. Het NA Erasmus+ Onderwijs & Training 

publiceert op de website de voorlopige subsidietoekenningen en 

een verantwoordingsdocument.  

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

