
 

 
Protocol Mobiliteit Erasmus+ Call 2022  
Middelbaar beroepsonderwijs (KA121)  
 
Procedures & voorwaarden van call tot en met selectie 
Doelstelling actielijn  Het doel van door Erasmus+ gefinancierde mobiliteitsactiviteiten is 

het bieden van leermogelijkheden aan individuen en het 
ondersteunen van internationalisering en institutionele ontwikkeling 
van aanbieders van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en 
andere organisaties in het mbo.  
De actie ondersteunt de uitvoering van de aanbeveling van de Raad 
inzake het mbo, de Osnabrück verklaring en de Europese agenda 
voor vaardigheden. De doelstellingen zijn:  

- Verhogen van de kwaliteit van (post)initieel mbo in Europa 
o Uitwisselbare competenties versterken 
o Capaciteit opbouwen 
o Uitwisselen van best practices 
o Mobiliteit voor iedereen beschikbaar 
o Verhogen van de mobiliteitsduur ten behoeve van de 

kwaliteit en impact 
o Erkennen van leeruitkomsten 

- Versterken van de Europese dimensie van lesgeven 
o Bevorderen van inclusie en diversiteit, tolerantie en 

democratische participatie  
o Bevorderen van kennis over gedeeld Europees 

erfgoed en diversiteit 
o Ondersteunen van de ontwikkeling van professionele 

netwerken in heel Europa 
 
Voor meer informatie zie de Programme guide Erasmus+ Call 2022, 
pagina 83.  
 

Beschikbare subsidie  KA121: € 15.256.133 
(aanvragers zijn in het bezit van een accreditatie)  
 

Subsidieaanvragers  Voor subsidie komen in aanmerking:  
• organisaties met een geldige Erasmus Accreditatie (van een 

mobiliteitsconsortium) in het middelbaar beroepsonderwijs  
• de coördinator van een nationaal mobiliteitsconsortium.  
• gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden  
• niet uitgesloten op basis van uitsluitingscriteria  

 

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


 

Voor meer informatie, zie de Programme guide Erasmus+ Call 2022, 
pagina 93.  

Openstelling en 
deadline  

Openstelling:  
• 24 november 2021 (publicatie)  
• 18 november 2021 (voorlichting)  

Deadline:  
• 23 februari 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 tekenbevoegde  
o aanvraag is slechts één keer ingediend (NB: een 

organisatie mag wel onderdeel zijn van meerdere 
consortiumaanvragen)  

o in het geval van consortiumaanvragen: mandaten 
zijn toegevoegd  

 
Zie voor meer informatie de Programme guide Erasmus+ Call 2022, 
pagina 93 e.v.  

 
Kwalitatieve 
beoordeling  

n.v.t.  
 

Selectiemethodiek  Alle aanvragen die voldoen aan de ontvankelijkheids- en 
uitsluitingseisen worden meegenomen bij de berekening van de 
toekenning.  
 
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.  
 

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
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
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


 

Bepaling hoogte 
toekenning  

De kwaliteit van het Erasmus Plan van de aanvrager is beoordeeld in 
de fase van de accreditatieaanvraag. Daarom vindt er geen 
kwalitatieve beoordeling plaats in de fase van de toewijzing van de 
subsidie. Elke in aanmerking komende subsidieaanvraag zal worden 
gefinancierd. De verdeling van het aangevraagde budget gaat op 
basis van een rekentool. Deze rekentool wordt aangeleverd door de 
Europese Commissie en bevat veel verschillende indicatoren om het 
budget op de meest transparante wijze tussen geaccrediteerde 
organisaties te verdelen. Het voorlopig toegekende subsidiebedrag is 
afhankelijk van een aantal elementen: 

• het totale budget dat beschikbaar is voor toewijzing aan 
geaccrediteerde aanvragers 

• de aangevraagde activiteiten 
• de basis subsidietoekenning 
• de volgende toewijzingscriteria:  

o financiële prestaties  
o kwalitatieve prestaties 
o beleidsprioriteiten 

 
Voor meer informatie, zie de Programme guide Erasmus+ Call 2022, 
pagina 94 en het document ‘rules of budget allocation for accredited 
applicants’ dat binnenkort gepubliceerd wordt op de website van het 
NA. 
 

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. 
 

 


