
 

 

 
 

 

Protocol Mobiliteit buiten Europa Erasmus+  
Call 2022 
hoger onderwijs (KA171)   
     

Procedures & voorwaarden van call tot en met selectie  

 

Doelstelling actielijn 

 

Bijdragen aan de Europese onderwijsruimte met een wereldwijd 

bereik door staf en studenten in het hoger onderwijs de kans te 

bieden om nieuwe kennis en vaardigheden buiten de EU op te 

doen. Voor deelnemers met een functiebeperking of met een 

sociale of economische achterstand1 is bovendien extra financiële 

steun beschikbaar.  

Projecten zijn onder andere t.b.v:  

• kennis delen en kennismaken met andere denkbeelden, 
onderwijsomgevingen en onderzoeksmethoden;  

• vaardigheden ontwikkelen, zoals op het gebied van taal, 
probleemoplossend denken, interculturele, digitale en 
pedagogische vaardigheden;  

• (voorbereiden op) betere inzetbaarheid in het beroepsleven;  

• versterkte samenwerking met partners uit andere landen.  
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Beschikbare subsidie KA171:    € 7.010.615,- (DRAFT budget, dit kan nog wijzigen) 

Subsidieaanvragers  Voor subsidie komen in aanmerking: 

- Hoger onderwijs instellingen 

- In bezit van ECHE 

- Gevestigd in Koninkrijk der Nederlanden  

- Niet uitgesloten op basis van uitsluitingscriteria 

- Consortia in bezit van hoger onderwijs consortium 
accreditatie  

Voor meer informatie zie Erasmus+ Programme Guide call 2022 
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Openstelling & deadline  Openstelling deadline (publicatie en voorlichting):  

24 november 2021     

 

Deadline:  

23 februari 2022 - 12:00 uur CET 

Aanvraagwijze Formulier: e-form 

Online aanvraagformulier is hier te vinden 

 

Toetsing 

ontvankelijkheid 

Ontvangen aanvragen onder andere worden getoetst op de 

volgende criteria: 

 
1 Voorlopig is extra financiële steun op basis van economische achterstand alleen beschikbaar voor studenten 

die een aanvullende beurs van DUO ontvangen.  

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/


 

 

 
 

 

- De subsidieaanvrager voldoet aan de gestelde voorwaarden  

- Ontvankelijkheidscriteria: 

o De instelling Is in het bezit van ECHE 

o De aanvraag is ingediend voor de gestelde deadline 

o De Declaration on Honour is getekend door de Legal 
Representative 

o De aanvraag is ingediend bij het NA van het land 
waarin de instelling gevestigd is 

o De aanvraag bevat minimaal één 
mobiliteitsaanvraag voor studie, stage of 
stafmobiliteit. 

o Mandaten in het geval van een consortium. 

o De aanvraag moet tenminste één partner country 
bevatten. 

o De aanvraag is geschreven in een officiële taal uit de 
Europese Unie. 

o De aanvrager mag maximaal één aanvraag per 
aanvraagronde doen. 
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Kwalitatieve Beoordeling  Ontvankelijke aanvragen worden kwalitatief beoordeeld door een 

externe expert en tegengelezen door een andere externe expert. 

Zie voor de criteria: 

- Programme Guide pagina 61-62. 

- Guide for Experts  

 

Aanvragen worden per regio apart beoordeeld. 

Een aanvraag voor een regio die niet voldoet aan de minimale 

kwaliteitseisen worden afgewezen. 

Minimale kwaliteitseisen per partner regio: 

- Minimaal de helft van de maximaal te behalen punten per 
onderdeel 

- Minimaal 60 punten voor totale aanvraag 
 

Selectiemethodiek Alle aanvragen die voldoen aan de ontvankelijkheids- en minimale 

kwaliteitseisen worden per budget envelop gerankt op basis van de 

score van aanvraag per regio. Projecten worden geselecteerd zo 

lang het budget per regio hier ruimte voor biedt. Hiervoor worden 

de factoren uit de paragraaf “bepaling hoogte toekenning” 

meegenomen. 

 

Voor private instellingen met een aanvraag boven de € 60.000,- 

vindt tevens een financial capacity check plaats, zie de Programme 

guide Erasmus+ Call 2022, pagina 389-390. 



 

 

 
 

 

 

Bepaling hoogte 

toekenning 

 

De hoogte van het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van de 

volgende factoren: 

- Het totaal beschikbare budget per regio 

- Het totaal aantal aangevraagde mobiliteitsperiodes en 
maanden/dagen per regio 

- De geografische spreiding binnen een regio 

 

Het NA mag mobiliteiten toekennen aan een partnerland wat lager 

gerankt is in de regionale ranking, mocht dat nodig zijn om 

geografische spreiding te verzekeren in de regio. 

 

Het NA is niet verplicht alle mobiliteiten toe te kennen voor een 

bepaald partnerland als de aanvraag buitensporig is ten aanzien 

van het beschikbare budget. 

 

Daar waar mogelijk en in aanvulling op de ranking en geografische 

spreiding, mag het NA het beschikbare budget zo wijd mogelijk 

spreiden om dominantie van een klein aantal HEI’s te voorkomen. 

Het NA streeft naar: zo inclusief mogelijk te zijn, maximale 

participatie van HEI’s zonder ondermijning van kwaliteit, 

geografische spreiding of het minimum aantal mobiliteiten wat 

moet zorgen voor de haalbaarheid van een project. 

 

Verantwoording   De uitkomsten van de selectie worden voorgelegd aan het 

Nationaal Evaluatie Comité.  

 

Het NA publiceert op de website de voorlopige 

subsidietoekenningen en een verantwoordingsdocument. 

 


