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Disclaimer: dit document is een levend document en zal indien nodig worden bijgewerkt. Het moet 

samen met het ‘Higher Education Mobility KA131 Handbook’ en de Programme Guide 2022 worden 

gelezen. 

Blended Intensive Programme: 

Het is een programma voor een korte blended mobiliteit die in samenwerking met partners wordt 

ontwikkeld en innovatieve manieren van leren, onderwijzen en online samenwerken gebruikt.  

De module dient vernieuwend te zijn en een toevoeging op het bestaande curriculum van het 

partnerschap. Het programma moet een meerwaarde hebben ten opzichte van bestaande lessen of 

trainingen die nu worden aangeboden bij de deelnemende instellingen en gebruik te maken van 

innovatieve onderwijsmethodes.   

Ten minste 3 hoger onderwijsinstellingen in het bezit van een ECHE uit ten minste 3 

programmalanden vormen een partnerschap. Het minimumaantal deelnemers is 15 (alleen de 

learners die naar een gastinstelling in een ander programmaland reizen tellen hier, niet de teaching 

staf of studenten die bij de ontvangende instelling studeren).   

 

 

1. Wat is het minimumaantal deelnemers dat dient mee te doen aan een BIP?  

Het minimaal aantal deelnemers is 15 (exclusief onderwijzend personeel dat betrokken is bij de 

uitvoer) voor een BIP om in aanmerking te komen voor financiering. Het gaat dan om deelnemers 

die de grens over gaan om deel te nemen aan het fysieke deel van de mobiliteit.  

2. Moeten de 15 deelnemers uit partnerinstellingen komen? 

De BIP is binnen het partnerschap samen ontwikkeld om partners uit het consortium in staat te 

stellen deelnemers te sturen. Daarom wordt verwacht dat ten minste 15 deelnemers die naar een 

ander land reizen afkomstig zijn van instellingen binnen het partnerschap. Dit is echter geen harde 

eis, dus een deel van het minimumaantal deelnemers kan afkomstig zijn van andere ECHE-houders 

buiten het partnerschap als de situatie daarom vraagt. Deelnemers uit ‘third countries not 

associated to the programme’ tellen niet mee voor het minimum van 15. 

3. Wat als het minimum van 15 deelnemers niet wordt gehaald omdat er 2 studenten 

uitvallen? 

De deelnemende instellingen moeten voldoende deelnemers sturen om ervoor te zorgen dan aan 

het minimumvereiste wordt voldaan. Het wordt aangeraden om bij de planning van de BIP uit te 

gaan van meer dan 15 deelnemers zodat bij eventuele uitval/annuleringen het minimumaantal van 

15 in ieder geval gehaald wordt.  

4. Is het voldoende als er drie instellingen uit drie landen zijn, maar slecht één daarvan 

15 studenten stuurt en de derde partnerinstelling alleen een docent stuurt om les te 

geven? 

Elke partner in het BIP-partnerschap moet worden betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van 

het programma en elke partner moet een rol spelen bij het ontvangen of sturen van deelnemers 

behalve als ze alleen coördinerend zijn. Een partner instelling kan in uitzonderlijke gevallen alleen 

een docent sturen om les te geven en geen studenten. 
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5. Is er een maximaal aantal studenten?  

Er is geen maximum aan het aantal deelnemende studenten. Je dient bij de ontwikkeling van de 

BIP rekening te houden met een effectieve verhouding tussen learners en docent. De richtlijn voor 
de Intensive Programmes tijdens het Leven Lang Leren Programma, was maximaal 60 deelnemers. 

6. Kunnen ook nulbeurs studenten deelnemen aan een BIP?  

Ja dat kan, BIP studenten kunnen als nulbeurs of deels nulbeurs worden opgevoerd en tellen mee 

voor het minimum van 15.  

7. Kunnen pas afgestudeerden ook deelnemen aan een BIP? 

Nee, pas afgestudeerden kunnen alleen deelnemen aan stagemobiliteit. Een BIP voor studenten 

kan alleen voor studie zijn. Een BIP is een (korte) studieperiode die kan worden aangevuld met 

praktische elementen. 

8. Krijgt een student als deelnemer van een BIP een beurs en reiskosten?  

Een student kan alleen een dagvergoeding krijgen van 70/50 EUR per dag. Alleen studenten die 

een inclusie top-up krijgen moeten reiskostenvergoeding krijgen.  

Een heenreis dag en terugreis dag kunnen meegerekend worden voor de dagvergoeding. 

9. Wij zijn coördinator van de BIP maar het fysieke gedeelte vindt plaats bij de partner 

in Spanje. Mogen wij met de BIP OS ook de binnenlandse reiskosten van de Spaanse 

studenten betalen?  

De coördinator krijgt BIP OS subsidie voor het organiseren, coördineren en vormgeven van de BIP, 

kosten die direct gelinkt zijn aan het organiseren van de BIP (materiaal, zaal huur, personeel, 

administratie, excursies etc.). De OS-subsidie kan niet gebruikt worden voor beurzen of 

reiskostenvergoeding.  

Als het fysieke gedeelte bij de partner in Spanje wordt gegeven en de kosten voor het organiseren 

door de partnerinstelling in Spanje worden gemaakt kunnen jullie de subsidie (of een deel) naar 

jullie partner in Spanje overmaken. 

Alleen deelnemers die over de grens reizen krijgen voor het fysieke gedeelte een beurs van de 

zendende instelling. Deelnemers van de gastinstelling waar het fysieke gedeelte plaats vindt 

krijgen geen subsidie en tellen niet mee voor het minimumaantal deelnemers. 

10. Stuurt de coördinerende instelling budget door voor deelnemende studenten aan 

BIP?  

Nee, de coördinerende instelling krijgt budget voor het ontwikkelen en managen van het 

programma. Budget voor de deelnemers komt uit het reguliere budget van de zendende instelling. 

11. Moeten de kosten voor de organisatie van een BIP ook worden opgevoerd in BM?  

OS hoeft niet verantwoord te worden, het zijn lump sum bedragen. Alleen de mobiliteiten moeten 

verantwoord kunnen worden (volledige dossiers). 

12. Wat zijn de verslagleggingsverplichtingen voor short blended mobility/BIPs?  

De dossier opbouw is hetzelfde als bij reguliere studiemobiliteit: GA, LA, ToR (en Statement of the 

Host indien er geen begin- en einddatum op de ToR staan), bewijs dat behaalde punten erkend zijn 

en Participant Report. 

13. Kan een partner binnen hetzelfde partnerschap dezelfde BIP in dezelfde Call in z’n 

eigen land aanvragen?  

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 
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deze niet in BM worden geregistreerd. De studenten die over de grens reizen om aan het fysieke 

gedeelte deelnemen kunnen onder short mobility worden opgevoerd. 

14. De studieperiode in het buitenland moet onderdeel zijn het studieprogramma van de 

student. Geldt dit ook voor studenten die deelnemen aan een BIP of zijn in dit geval 

extra curricula ECTS toegestaan? 

Idealiter zou het in het studieprogramma moeten worden opgenomen maar het is mogelijk. Zoals 

elke buitenland periode dient het wel in het DS te worden opgenomen. 

15. Mag het fysieke deel in meerdere landen georganiseerd worden, bijvoorbeeld 5 

dagen in Spanje dan online en tenslotte 10 dagen in Italië? 

Nee, er is maar één ontvangende partnerinstelling/organisatie per BIP. De locatie moet in BM 

worden geregistreerd. 

16. Zijn BIPs ook mogelijk binnen een Masteropleiding? 

Ja BIPs kunnen ook voor Masteropleidingen aangeboden worden. 

17. Is het nodig een IIA af te sluiten voor studenten die aan een BIP deelnemen? 

Ja voor elke studiemobiliteit ligt altijd een IIA ten grondslag (korte of lange mobiliteit) dus ook voor 

BIPs. Het IIA wordt afgesloten tussen de thuisinstelling en de partnerinstelling waar de student het 

fysieke gedeelte volgt. 

18. Kan het budget van Call 2022 gebruikt worden voor studenten die deelnemen aan 
een BIP onder Call 2021? 

Ja in BM kan een mobiliteit onder Call 2022 gekoppeld worden aan een BIP van Call 2021. 

19. Moet bij blended mobility/BIP het fysieke gedeelte aaneengesloten zijn en kan er 

slechts één fysieke mobiliteitsperiode per blended mobility/BIP zijn? 

Ja het fysieke gedeelte moet opeenvolgend zijn en er kan slechts één fysieke mobiliteitsperiode per 

blended mobility/BIP zijn. 

20. Toen ik de aanvraag deed heb ik geen subsidie voor een BIP aangevraagd. Nu wil 

een faculteit een BIP gaan organiseren. Mag ik budget voor KA131 mobiliteit 
daarvoor gebruiken? 

Nee, budget voor mobiliteit kan niet worden ingezet om een BIP te organiseren. Daarvoor is eerst 

een amendement nodig. Bij de tussenrapportage zal het NA een inventarisatie maken en kan het 
aantal BIPs en het aantal mobiliteiten worden bijgesteld (naar boven of naar beneden). 

Omgekeerd kan de niet-gebruikte OS-subsidie van een BIPs wel voor mobiliteit ingezet worden 
zonder dat er een amendement nodig is. 

 


