
 

Protocol Short-term Projects Erasmus+ Call 2022  
Primair en voortgezet onderwijs (KA122-SCH) 
 
 Procedures & voorwaarden van call tot en met selectie 
Doelstelling actielijn  De mobiliteitsprojecten van Erasmus+ bieden onderwijsprofessionals 

en leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs (inclusief het 
speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en kinderopvangorganisaties 
met VVE) de kans om nieuwe kennis en vaardigheden in het 
buitenland op te doen. Dit kan onder andere middels een 
mobiliteitsproject met korte duur (6-18 maanden), een zgn. short-
term project for mobility of pupils and staff. Dit type projecten is de 
beste keuze voor zowel scholen die Erasmus+ voor het eerst 
uitproberen als voor scholen die een beperkt aantal activiteiten willen 
organiseren. 
 

Beschikbare subsidie  Ronde 1: € 922.170,00 
Ronde 2: € 230.543,00 
 

Subsidieaanvragers  Voor subsidie komen in aanmerking:  
• Zie: ontvankelijke organisaties KA122 

Openstelling en 
deadline  

Openstelling:  
• 24 november 2021 (Publicatie)  

Deadline aanvraagronde 1:  
• 23 februari 2022 (12:00 uur CET)  

Deadline aanvraagronde 2: 
• 4 oktober 2022 (12:00 uur CET)  

 
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 één van de officiële EU-talen is gebruikt  
o Declaration of Honour is toegevoegd en getekend 

door de juiste Legal Representative  
o aanvraag is slechts één keer ingediend  

 

https://www.erasmusplus.nl/subsidie/primair-en-voortgezet-onderwijs/aanvragen/documenten
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6180
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047627
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2022
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2022


 

o zie voor meer informatie de Programme Guide 
Erasmus+ Call 2022, p. 105-107 

Kwalitatieve 
beoordeling  

Ontvankelijke aanvragen worden kwalitatief beoordeeld door een of 
twee experts.  

• zie de Programme Guide Erasmus+ Call 2022, p. 107-108. 
• zie de Guide for Experts 
• aanvragen die niet voldoen aan de minimale kwaliteitseisen 

worden afgewezen  
• minimale kwaliteitseisen:  

o minimaal 50% van de punten per criterium  
o minimaal 60 punten totaal  

 
Selectiemethodiek  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.   
 

Bepaling hoogte 
toekenning  

Vanuit de kwalitatieve beoordeling wordt de hoogte van een 
mogelijke subsidietoekenning bepaald. Dit is afhankelijk van de 
beoordeling van de experts en de subsidiabiliteit van de 
aangevraagde kosten. Voor het bepalen van de subsidiabiliteit 
worden de regels zoals gecommuniceerd via de Programme Guide 
Call 2022.  
 

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. 
 

 


