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1. Algemene inleiding 
 

Ontvangen aanvragen  

Het NA heeft voor de Erasmus+ actielijn KA131 in totaal van 54 instellingen aanvragen ontvangen, 18 

universiteiten en 36 hogescholen. Van de overzeese gebiedsdelen hebben de Universiteit van Curaçao en 

de Universiteit van Aruba een aanvraag ingediend. 

Nu de coronacrisis voorbij is en de daaraan verbonden maatregelen zijn opgeheven is het aantal 

aangevraagde mobiliteiten ten opzichte van Call 2021 verdubbeld en bijna gelijk aan Call 2018. 

Tabel 1 

Vergelijking aangevraagde mobiliteiten Call 2022 en Call 2021 met Call 2018  

Onderdeel  

 

Aanvraag 2022 Aanvraag 2021 Aanvraag 2018 Realisatie 2018 

Studie (SMS) 10.944 5.372 12.277 9.849 

Stage (SMP) 5.011 2.426 5.551 4.938 

Staf (ST) 1.875 868 2.320 1.729 

TOTAAL 17.830 8.666 20.148 16.516 

 
 

2. Beschikbaar budget Call 2022 KA131 
 

De totale subsidie die voor KA131 beschikbaar is voor de aanvraagronde 2022 bedraagt € 32.882.911.  

Dit is inclusief de Organisational Support (OS) en de Blended Intensive Programmes (BIPs). Voor het 

onderdeel Mobiliteit subsidie betekent dit ten opzichte van Call 2021 een toename van € 8.758.316. 

 

Tabel 2 

Vergelijking beschikbaar budget Call 2022 met Call 2021 

 2022 
 

2021 Verschil  

Totaal € 32.882.911 € 22.309.475  €  10.573.436  

OS €   4.251.070 €   2.413.550  €    1.837.525  

BIPs €      532.800 €      555.200 - €       22.400  

Mobiliteit €  28.099.041 € 19.340.725  €    8.758.316  

 
 

3. Richtlijnen en voorwaarden 
 
Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) 

Een hoger onderwijsinstelling die binnen Erasmus+ subsidie wil aanvragen, dient in het bezit te zijn van 

een Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). Het ECHE, dat door de Europese Commissie wordt 

toegekend voor een periode van 7 jaar, voorziet in een algemeen kwaliteitskader en bevat de 

basisbeginselen die ten grondslag liggen aan alle activiteiten van Erasmus+ hoger onderwijs. Met het 

ondertekenen van de ECHE committeert de hoger onderwijsinstelling zich aan het kwaliteitskader dat 

nodig is om de activiteiten van Erasmus+ goed uit te voeren. 

Budgetverdeling Erasmus+ KA131 Call 2022 
 

Studenten- en stafmobiliteit hoger onderwijs 
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Doordat bij de toekenning van het ECHE het kwaliteitskader al getoetst is, vindt er voor de aanvraag voor 

KA131 geen kwaliteitsbeoordeling plaats. De ingediende aanvragen worden gecontroleerd op de 

ontvankelijkheidscriteria zoals de EC die voorschrijft. Als de aanvragen voldoen aan deze criteria, komen 

ze in aanmerking voor subsidie. Hoeveel subsidie wordt toegekend, hangt af van het beschikbare budget 

en wat er in totaal is aangevraagd. 

 

 

4. Studentenmobiliteit 
 

Individuele subsidie voor fysieke studentenmobiliteit (studie en stage) 

Studenten kunnen individuele subsidie ontvangen als tegemoetkoming in hun extra reis- en verblijfkosten 

tijden de studie- of stageperiode in het buitenland. 

 

De Europese Commissie (EC) hanteert een systematiek voor de beursbedragen. Binnen KA131 zijn er 

verschillen mobiliteitsmogelijkheden met verschillende subsidiebedragen. 

 

Naast de reguliere studiebeurs is er de mogelijkheid van een top-up van € 250 per maand voor kansarme 

studenten/ondervertegenwoordigde groepen wat het Erasmus+ programma inclusiever maakt. Deze top-

up is voorgeschreven door de Europese Commissie.  

 
A. Studentenmobiliteit tussen EU-lidstaten en met het programma geassocieerde derde 

landen (voorheen genoemd programmalanden) 

De beursbedragen zijn afhankelijk van het land van bestemming. Er zijn drie landengroepen. 

 

Tabel 3 

Groep 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Landen met hoge kosten 

levensonderhoud 

 

Denemarken, Finland, IJsland, Ierland, Luxemburg, 

Liechtenstein, Noorwegen, Zweden  

 

Partnerlanden uit regio 14: Faro, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk 

 

Groep 2 

Landen met middelhoge 

kosten levensonderhoud 

 

België, Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Malta, 

Nederland, Oostenrijk Portugal, Spanje  

 

Partnerlanden uit regio 13: Andorra, Monaco, San Marino, 

Vaticaanstad 

 

Groep 3 

Landen met lage kosten 

levensonderhoud 

Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, 

Polen, Roemenië, Servië, Slowakije, Slovenië, Republiek Noord-

Macedonië, Turkije 

 

Beursbedragen voor studie 

Voor Call 2022 heeft het NA besloten om de beursbedragen voor studie gelijk te houden met Call 2021. 

Naast de reguliere studiebeurs is er de mogelijkheid van een top-up van € 250 per maand voor kansarme 

studenten/ondervertegenwoordigde groepen.  

 

Tabel 4 

Ontvangend land Beursbedrag per maand Beursbedrag per dag  

Groep 1 € 360 € 12 
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Groep 2 € 300 € 10 

Groep 3 € 240 € 8 

Beursbedragen voor stage 

De EC heeft vastgesteld dat studenten die op stage gaan € 150 per maand extra krijgen op de studiebeurs 

(top-up). Naast de reguliere stagebeurs is er de mogelijkheid van een top-up van € 250 per maand voor 

kansarme studenten/ondervertegenwoordigde groepen. 

 

Tabel 5 

Ontvangend land Beursbedrag per maand Beursbedrag per dag 

Groep 1 € 510 € 17 

Groep 2 € 450 € 15 

Groep 3 € 390 € 13 

 

B. Studentenmobiliteit voor studenten uit de overzeese gebieden 

 

Gezien de grote afstand van andere EU-lidstaten en met het programma geassocieerde derde landen en de 

economische situatie ontvangen studenten van hoger onderwijsinstellingen in de overzeese gebieden de 

volgende hogere beursbedragen. Deze beursbedragen zijn vastgesteld door de EC. 

 

Tabel 6 

Van Naar Beursbedrag per maand              

 

Overzeese gebieden  

 

EU-lidstaten en met het programma 

geassocieerde derde landen en niet met 

het programma geassocieerde derde 

landen uit de regio’s 13 en 14. 

 

 

   studie  € 700 

 

  stage   € 850 

 

 

De top-up van € 250 per maand voor kansarme studenten/ondervertegenwoordigde groepen is in dit geval 

niet van toepassing 

 

C. Studentenmobiliteit naar niet met het programma geassocieerde derde landen 

(voorheen genoemd partnerlanden) “international mobility” 

 

Mobiliteit naar niet met het programma geassocieerde derde landen is een nieuw kenmerk binnen 

mobiliteit hoger onderwijs en heeft een tweeledig doel. Het biedt de studenten en staf meer mogelijkheden 

om een internationale ervaring op te doen en toekomstgerichte en andere relevante vaardigheden te 

verwerven over de hele wereld. Ook stelt het hoger onderwijsinstellingen in staat om een duurzame 

internationale samenwerking op te bouwen met partnerinstellingen over de hele wereld.  

 

Maximaal 20% van het (laatst) toegekende budget kan hiervoor worden ingezet. Het beursbedrag naar 

niet met het programma geassocieerde derde landen (behalve de regio’s 13 en 14) is vastgesteld door de 

EC en is voor studie en stage gelijk. 

 

Tabel 7 

Van Naar Beursbedrag per maand 

 

EU-lidstaten en met het 

programma geassocieerde derde 

landen 

 

 

Niet met het programma geassocieerde 

derde landen uit de regio’s 1-12. 

 

 

 

€ 700 

 

EU-lidstaten en met het 

programma geassocieerde derde 

landen 

 

 

Niet met het programma geassocieerde 

derde landen uit de regio’s 13 en 14. 

 

Zie beursbedragen  

tabel 4 en 5 
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De top-up van € 250 per maand voor kansarme studenten/ondervertegenwoordigde groepen is in dit geval 

van toepassing. 

D. Short blended mobility en doctoral mobility 

 
Om beter te kunnen beantwoorden aan de diverse opleidingsbehoeften van promovendi en gelijke kansen 

te waarborgen kunnen promovendi en pas afgestudeerden (“postdocs”) naast de reguliere studie en stage 

mobiliteit ook kortlopende fysieke perioden in het buitenland volgen.  

 

Studenten die niet kunnen deelnemen aan langdurige fysieke mobiliteit (reguliere mobiliteit) vanwege hun 

studiegebied of omdat ze minder mogelijkheden voor deelname hebben, kunnen ook een korte periode op 

fysieke mobiliteit gecombineerd met een verplicht virtueel component.  

 

Alle studenten kunnen ook deelnemen aan een ‘Blended Intensive Programme’. 

 

Tabel 8 

Duur van de fysieke mobiliteit 

Bedrag (een van de EU-lidstaten en met het 

programma geassocieerde derde landen of 

een niet met het programma geassocieerd 

derde land) 

 

Tot en met de 14e dag van de activiteit  € 70 per dag  

Tussen de 15e en 30e dag van de activiteit  € 50 per dag  

 

Kansarme studenten en kansarme pas afgestudeerden ontvangen boven op de individuele steun een 

aanvullend bedrag van € 100 voor een periode van fysieke mobiliteit van 5-14 dagen en € 150 voor een 

periode van 15-30 dagen. 

 

Het aanvullende bedrag voor stage is in dit geval niet van toepassing. 

 

 

5. Stafmobiliteit 
 

Stafmobiliteit 

Voor stafleden is de subsidie per dag en afhankelijk van het land van bestemming en de duur. Voor de 

landengroepen 1 t/m 3 zie tabel 3. 

 

Tabel 9 

Landengroep 
 

Dagbedrag t/m de 14e dag Dagbedrag 15e dag t/m 60e dag 
deelnemeri 

Groep 1  € 120 € 84 

Groep 2  € 110 € 77 

Groep 3  € 100 € 70 

Partnerlanden € 180 € 126 

 

Naast de dagvergoeding krijgen stafleden een tegemoetkoming in de reiskosten (zie de tabel 10 
Reiskostenvergoeding). 
 
 

6. Reiskostenvergoeding 
 

De reisafstand is het aantal kilometers tussen de plaats van de thuisinstelling en de plaats van de 
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ontvangende instelling/organisatie (enkele reis). De reisafstand moet worden berekend met behulp van de 

tool van de EC. De vergoeding die bij het aantal kilometers staat is het bedrag voor de reiskosten per 

mobiliteitsperiode (retour).  

 

Tabel 10 

Reisafstanden  Standaard reis per persoon Groen reizen per persoon 

Tussen 10 and 99 km 23  n.v.t 

Tussen 100 and 499 km 180  210  

Tussen 500 and 1999 km 275  320 

Tussen 2000 and 2999 km 360  410 

Tussen 3000 and 3999 km 530  610   

Tussen 4000 and 7999 km 820  n.v.t 

8000 KM of meer  1500   n.v.t 

 

Reiskostenvergoeding voor studenten 

De volgende studenten dienen reiskostenvergoeding ontvangen: 

• Studenten/pas afgestudeerden uit overzeese gebiedsdelen die op uitwisseling gaan naar EU-

lidstaten en met het programma geassocieerde derde landen of niet met het programma 

geassocieerde derde landen uit de regio’s 13 en 14;  

• Kansarme studenten/afgestudeerden die op short mobility gaan; 

• Studenten/pas afgestudeerden die op uitwisseling gaan naar een niet met het programma 

geassocieerd derde land (m.u.v. regio’s 13 en 14). 

 

Instellingen kunnen ervoor kiezen geen reiskosten te geven aan studenten/afgestudeerden die op 

uitwisseling gaan naar een niet aan het programma geassocieerd derde land. Voor kansarme 

studenten/pas afgestudeerden kan deze keuze niet gemaakt worden. Zij moeten altijd reiskosten 

ontvangen.  

 

Aanvullend bedrag voor groen reizen 

 

Studenten en pas afgestudeerden die geen reiskostenvergoeding ontvangen kunnen kiezen voor groen 

reizen. In dat geval zullen ze een eenmalige tegemoetkoming ontvangen van € 50 en maximaal 4 dagen 

extra beurs ter dekking van de reisdagen voor een retourreis, indien relevant. 

 

 
7. Blended Intensive Programmes (BIPs) 

 

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

ontwikkeld en innovatieve manieren van leren, onderwijzen en online samenwerking gebruikt. De 

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

De coördinerende hoger onderwijsinstelling doet een aanvraag voor organisatorische steun (OS) namens 

de groep van instellingen die samen het BIP organiseert. De toegekende subsidie bedraagt tussen  

€ 6000 en € 8000 per project gebaseerd op € 400 per deelnemer met een minimum van 15 en een 

maximum van 20 deelnemers. Het aantal deelnemers is exclusief de staf die betrokken is bij de 

uitvoering. 

 

8. Organisational Support (OS) 
 
Elke instelling krijgt voor elke gerealiseerde mobiliteit een vaste toelage; de Organisational Support (OS).  

De organisatorische subsidiesteun is een tegemoetkoming in de door de instelling gemaakte kosten voor 
activiteiten ter ondersteuning van inkomende en uitgaande studenten- en stafmobiliteit teneinde te 
voldoen aan de beginselen van de Erasmus+ charter.  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
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Voor de eerste honderd mobiliteiten krijgt de instelling € 400 per persoon en voor ieder volgende persoon 

€ 230. Deze bedragen zijn vastgesteld door de Europese Commissie. 
 
9. Bepalen voorlopige toekenning 
 

Van aantal naar bedrag 

In het aanvraagformulier geven de instellingen alleen het aantal personen aan. Aangezien er geen duur 

wordt gevraagd en gezien de nieuwe mogelijkheden en verschillende beursbedragen, top-ups en 

reiskostenvergoeding is het niet mogelijk om een rekenbedrag te hanteren zoals in voorgaande Calls 

gebruikelijk was. Het nieuwe programma heeft een nieuwe verdelingssystematiek en een nieuwe 

verdelingstool die het NA die bij de tussenrapportage van Call 2021 zal evalueren. 

 

Uitgangspunten voor de budgetverdeling  

Criteria en de toegepaste regels bij het verdelen van het budget over de instellingen: 

▪ Er wordt nooit meer mobiliteiten toegekend dan is aangevraagd. 

▪ Rekening houdend met het aantal aangevraagde mobiliteiten krijgen aanvragen die als klein 

beoordeeld worden (d.w.z. niet meer dan 10 personen per onderdeel) op dat onderdeel het 

aangevraagde aantal mobiliteiten. 

▪ Als het aantal toegekende mobiliteiten onder het minimum van 10 personen per onderdeel komt 

en de aanvraag hoger is dan 10 personen wordt dit naar het minimum van 10 personen bijgesteld. 

▪ Aanvragen die hoger zijn dan 135% van de gerealiseerde mobiliteiten Call 2018 worden bijgesteld 

naar 135%. 

▪ Voor de universiteiten uit de overzeese gebieden (Curaçao en Aruba) is een aparte berekening 

gedaan aangezien voor deze studenten het vaste beursbedrag voor studie € 700 en voor stage 

€850 bedraagt en zij reiskostenvergoeding krijgen. 

 

Past performance 

Volgens de Erasmus+ Programmagids, dient het aantal gerealiseerde mobiliteiten een rol te spelen bij de 

toekenning – de past performance. Het NA heeft hiervoor de aantallen uit Call 2018 gebruikt. De 

contracten 2019 en 2020 worden niet meegenomen omdat deze vanwege de coronacrisis met een jaar 

verlengd zijn en het nog te vroeg is om een realistisch beeld te vormen van de realisatie binnen deze 

Calls.  

 

 

Toekenningstool 

In de verdelingstool wordt het beschikbare budget voor mobiliteit (exclusief de universiteiten uit de 

overzeese gebieden die een aparte berekening krijgen) verdeeld over de drie onderdelen Studie, Stage 

en Staf. Van het beschikbare budget voor mobiliteit is 5% gereserveerd voor staf (gelijk als in Call 

2021) en voor studie en stage respectievelijk 60% en 35%. De verdeling per actie budget gebeurt naar 

rato van het aantal toegekende mobiliteiten per onderdeel en het beschikbare budget per onderdeel. 

Door de verdubbeling van het aantal aangevraagde mobiliteiten en het beschikbare budget komt het 

gemiddelde bedrag per mobiliteit aanmerkelijk lager uit dan bij Call 2021: voor studie € 1.787 (€ 2.302 

in 2021), voor stage € 2.094 (€ 2.593 in 2021) en per staflid op €949 (€ 1.362 in 2021).  

Het kan zijn dat één instelling initieel te veel budget krijgt en een ander een tekort zal hebben, dit kan 

bij de tussenrapportage door het NA worden bijgesteld. Ook heeft de instelling de mogelijkheid om 

tussen de budgetten te schuiven; 100% tussen studie en stage, 100% van staf naar 

studentenmobiliteit, 10% van het studentenbudget naar stafmobiliteit en 100% van OS-subsidie naar 

studenten en stafmobiliteit.  
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10. Voorstel Voorlopige Toekenning KA131 
 

Tabel 11 

Voorstel voorlopige toekenning KA131 

Studiemobiliteit  € 16.855.853 
 

Stagemobiliteit   €   9.832.966 
 

Stafmobiliteit  €   1.399.749 

 
Blended Intensive Programmes (BIPs)  €      532.800 

 
OS   €   4.251.070 

 
Totaal   € 32.872.468 

 
Beschikbaar budget  € 32.882.911 
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