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1. Inleiding  
 

Erasmus+ Key Action 1 (KA1) biedt het primair en voortgezet onderwijs, middelbaar 

beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie een strategisch instrument voor internationalisering. 

Het doel van deze subsidielijn is het door middel van mobiliteit verankeren van internationalisering 

in het organisatiebeleid. Deze verankering kan plaatsvinden door met internationalisering aan te 

sluiten bij de behoeften, uitdagingen en thema’s die leven binnen de instelling of organisatie. 

Voorbeelden hiervan zijn professionalisering, pedagogiek en didactiek, curriculumontwikkeling, EU- 

en wereldburgerschap, ondernemerschap, techniek, duurzaamheid en inclusie. Erasmus+ kan 

organisaties helpen bij het in internationaal verband werken aan een of meerdere van deze 

thema’s. 

 

Het programma Erasmus+ 2021-2027 kent binnen KA1 voor de sectoren primair en voortgezet 

onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie twee subsidiemogelijkheden:  

 

Short-term Projects for mobility of learners and staff (KA122). Aanvragende organisaties 

kunnen hierin verschillende activiteiten voor mobiliteit organiseren voor een periode van 6-18 

maanden. De short-term projects zijn bij uitstek geschikt voor organisaties die voor het eerst 

kennismaken met Erasmus+ of slechts een beperkt aantal activiteiten willen organiseren. 

 

Accredited projects for mobility of learners and staff (KA121). Deze actielijn is enkel 

toegankelijk voor geaccrediteerde organisaties. Een organisatie of consortium kan binnen deze 

actielijn op vereenvoudigde wijze een budgetaanvraag doen voor mobiliteiten. De actielijn KA121 

is bedoeld voor organisaties die op regelmatige basis activiteiten aanvragen om zo hun Erasmus 

Plan te implementeren.  

 

Call 2022 is het tweede jaar waarin van de bovenste twee subsidiemogelijkheden gebruik gemaakt 

kon worden. In dit document wordt toegelicht hoe in Call 2022 de selectie van projecten voor 

zowel KA121 als KA122 tot stand is gekomen. Het betreft een gezamenlijk document voor primair 

en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.  

 

1.1 Selectieprocedure  

Hieronder worden de stappen van voorlichting tot en met de besluit- en bezwaarprocedure nader 

toegelicht. Details over de voorlopige toekenningen zijn in de sectorspecifieke hoofdstukken terug 

te lezen.  

 

Voorlichting 

De voorlichting voor deze Call vond plaats in de periode van juni 2021 tot en met december 2022. 

Omdat KA121 voortvloeit uit de accreditatieaanvraag (KA120) dient de voorlichtingsperiode in het 

nieuwe programma vroeg opgestart te worden. In vergelijking met Call 2021 had het Nationaal 

Agentschap (hierna: NA) een stuk meer definitieve informatie en details tot haar beschikking, 

waardoor aanvragers gerichter van advies en voorlichting konden worden voorzien. De 

sectorspecifieke voorlichtingsdagen hebben in juni en november 2021 plaatsgevonden. Aanvragers 

hebben daarnaast gebruik gemaakt van persoonlijke adviesgesprekken, webinars en maandelijkse 

inloopsessies (voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie) waarin vragen op een 

laagdrempelige manier gesteld konden worden. De verplichte documenten zijn voorafgaand aan  

de deadline gepubliceerd op de website.  

 

Ontvankelijkheid 

De deadline voor het indienen van zowel KA121- als KA122-aanvragen was 23 februari 2022 – 

12.00 uur CET. Alle ingediende aanvragen zijn na het verstrijken van de deadline gecontroleerd op 
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de ontvankelijkheidscriteria zoals voorgeschreven door de Europese Commissie. Op een mbo-

aanvrager na zijn alle aanvragers ontvankelijk verklaard.  

 

Toewijzing en voorbereiding experts 

Vanuit de Europese Commissie is bepaald dat de selectie van aanvragen (kwaliteitsbeoordeling) 

volledig op decentraal niveau (nationaal) plaatsvindt, volgens de procedure die beschreven is in de 

Guide for NA’s en Guide for Experts.  

 

Budgetaanvragen van geaccrediteerde organisaties (KA121) worden niet op kwaliteit beoordeeld 

en daarom wordt hier geen expert aan toegewezen. De toekenning van de accreditatie, waarvan 

de laatste toekenningsronde heeft plaatsgevonden op 1 februari 2022, toont aan dat deze 

organisaties over goede kwaliteit van uitvoering beschikken. Short-term projects (KA122) worden 

wel inhoudelijk op kwaliteit beoordeeld. Deze mogen door zowel interne als externe experts 

beoordeeld worden.  

 

Zowel interne als externe experts wonen voor aanvang van het beoordelen een 

instructiebijeenkomst bij, waarin de kaders voor het beoordelen afgestemd worden. Experts 

dienen allen een conflict of interest-formulier te ondertekenen. De expert die een aanvraag 

beoordeelt, mag nooit dezelfde persoon zijn die betrokken was bij advisering van de aanvraag, de 

begeleiding van lopende of recent afgesloten projecten van de aanvrager, of anderszins met de 

aanvragende organisatie verbonden zijn.  

 

Beoordeling door experts 

Na de instructiebijeenkomst zijn de experts aan de slag gegaan met het beoordelen van de KA122-

aanvragen. In de beoordeling zijn onderbouwde scores gegeven, waarbij waar nodig kosten en 

activiteiten worden afgekeurd. De aanvraag wordt tezamen met eventueel toegevoegde bijlagen 

holistisch beoordeeld op basis van de geldende kwaliteitscriteria.  

 

De scoringscriteria en maximum te behalen punten zijn:  

  

 Relevantie 30 punten 
 Kwaliteit van het projectontwerp 40 punten 
 Kwaliteit van follow-up activiteiten 30 punten 
  

Om toegekend te worden moet een aanvraag 60 punten of meer scoren én op elk 

scoringscriterium minimaal de helft van het maximaal aantal punten behalen.   

 

Na de individuele beoordeling wordt er geconsolideerd (indien beoordeeld door twee experts) en 

daarna tegengelezen. Door het tegenlezen wordt de intersubjectiviteit extra bewaakt en wordt 

gekeken of de aanvraag beoordeeld is volgens de richtlijnen, of de beoordeling volledig is en er 

wordt gelet op taalfouten en consistentie tussen de hoogte van de score en de toelichting hierop. 

Het tegenlezen oefent op geen enkele wijze invloed uit op het oordeel van de expert. Na het 

verwerken van de feedback van het tegenlezen, wordt de definitieve beoordeling ingediend. De 

uitkomsten van deze beoordelingen worden in de sectorspecifieke hoofdstukken toegelicht. 

 

Nationaal Evaluatie Comité  

Nadat de beoordelingen definitief zijn en het NA tot een verdeling van de middelen over de 

aanvragers (KA121 en KA122) gekomen is, wordt een voorstel voor toekenning van voorlopige 

subsidie gemaakt. Het Nationaal Evaluatie Comité beslist over dit voorstel en kijkt met name of er 

sprake is van maatschappelijke zorgvuldigheid, billijkheid en redelijkheid en niet van willekeur.  
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Besluit en bezwaar  

Naar aanleiding van de beslissing van het Nationaal Evaluatie Comité ontvangen alle aanvragers 

een brief met daarin de vermelding van de uitslag. Er bestaat de mogelijkheid om tegen deze 

beslissing bezwaar te maken bij de bezwaarcommissie van het NA.  
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2. Budgettoewijzing KA121 

 
Voor alle aanvragers binnen KA121 geldt dat zij gegarandeerd recht hebben op een deel van het 

beschikbare budget, omdat zij vanuit actielijn KA120 geaccrediteerd zijn.  

 

Hoewel de naam anders doet vermoeden, vragen organisaties in de budget-aanvraagronde nog 

niet daadwerkelijk budget aan. Wat de organisatie aanvraagt is een gewenst aantal deelnemers en 

aantal dagen per activiteitstype. Het NA haalt vervolgens een overzicht van alle aangevraagde 

aantallen uit het projectadministratiesysteem van de Europese Commissie (hierna: EC). De EC 

heeft een tweetal calculators ontwikkeld, die elkaar stapsgewijs opvolgen om tot de voorlopige 

toekenning te komen. 

 

Calculator 1: Estimated budget calculator  

 

Met de estimated budget calculator wordt het aangevraagde budget berekend. In deze calculator 

worden gemiddelde standaardbedragen per activiteit vermenigvuldigd met het aantal 

aangevraagde activiteiten. Dit resulteert in een totaal aangevraagd budget. Het NA baseert zich 

voor deze estimation op zowel gemiddelde data van Nederlandse projecten uit het vorige 

programma, als gemiddelde data uit de uitdraai van de EC. Mocht na de berekening blijken dat het 

beschikbare budget toereikend is om aan iedere aanvrager de aangevraagde aantallen toe te 

kennen, dan gaat het om een non-competitieve verdeling. Mocht het budget niet toereikend zijn 

en de verdeling dus competitief zijn, dan wordt budgetcalculator 2 ingezet.  

 

Calculator 2: Budget allocation calculator  

 

Door middel van de budget allocation calculator wordt het beschikbare budget verdeeld over alle 

KA121-aanvragen van één sector. Alleen het middelbaar beroepsonderwijs heeft dit jaar een 

competitieve verdeling. Dit wordt gedaan op basis van een aantal toewijzingscriteria, zoals 

financial performance en qualitative performance. Deze toewijzingscriteria zijn terug te lezen in 

het budget allocation template dat uiterlijk twee weken voor de deadline van een Call op de 

website gepubliceerd wordt.  

 

2.1 Primair en voortgezet onderwijs 
58 van de 61 geaccrediteerde organisaties hebben van de budget-aanvraagronde gebruik 

gemaakt. De andere drie organisaties hadden nog lopende (uitgestelde) subsidieprojecten en 

daarmee dit jaar nog geen nieuw budget nodig. Het budget in deze aanvraagronde wordt daarmee 

verdeeld over: 

• Drie basisscholen 

• Zes scholenstichtingen primair onderwijs 

• 41 middelbare scholen 

• Zeven scholenstichtingen voortgezet onderwijs 

• Een praktijkonderwijsschool   

 

2.1.1 Activiteiten en deelnemers 

De 58 aanvragers samen hebben voor de volgende aantallen deelnemers en activiteiten budget 

aangevraagd:  

 

 

 

 

 

https://www.erasmusplus.nl/subsidie/middelbaar-beroepsonderwijs/aanvragen/documenten/call-2022
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Activiteit 

Aantal 

deelnemers 

Groepsmobiliteit leerlingen 6829 

Cursus of training 963 

Job shadowing 457 

Korte individuele mobiliteit leerlingen 307 

Trainer / expert op eigen school 61 

Teaching assignment 17 

Hosten teachers in training 9 

Lange individuele mobiliteit leerlingen 6 

 

Tabel 1: activiteiten en deelnemers KA121-SCH 

Naast bovenstaande deelnemers zullen ook 922 begeleiders, zogenaamde accompanying persons, 

aan een mobiliteit deelnemen. Dit zal voornamelijk de begeleiding betreffen van de groeps- of 

individuele mobiliteit van leerlingen. In een enkel geval zal het gaan om de begeleiding van een 

special needs deelnemer. Binnen de deelnemersgroep van de aanvragers worden 378 gekenmerkt 

als deelnemers met fewer opportunities1 en 3088 deelnemers zullen gebruik maken van de Green 

Travel optie.  

 

2.1.2 Subsidievoorstel KA121-SCH 

Gebaseerd op het totale aantal aangevraagde mobiliteiten en de hierop volgende budget 

estimation komt de totale aangevraagde subsidie uit op € 8.393.265,00. Er is voor de actielijn 

KA121-SCH een budget van in totaal € 10.374.403,002 beschikbaar. Dit betekent dat er in Call 

2022 geen competitieve budgetverdeling plaats hoeft te vinden – alle geaccrediteerde organisaties 

krijgen precies de aantallen die ze aangevraagd hebben.  

 

Een deel van het overgebleven budget van KA121-SCH Call 2022 zal naar ronde 1 van KA122-SCH 

overgeheveld worden (zie subsidievoorstel KA122-SCH).  

 

2.2 Middelbaar beroepsonderwijs 
35 van de 40 geaccrediteerde organisaties hebben van de budget-aanvraagronde gebruik 

gemaakt. De andere vijf organisaties hadden nog lopende (uitgestelde) subsidieprojecten en 

daarmee dit jaar nog geen nieuw budget nodig. 

 

2.2.1 Activiteiten en deelnemers 

De 35 aanvragers samen hebben voor de volgende aantallen deelnemers budget aangevraagd:  

 

Activiteit Aangevraagd Toegekend 

Long term mobility student 3358 1115 

Short term mobility student 8097 3080 

Job shadowing 1792 655 

Course and training 473 162 

Teaching or training assignment 370 134 

Invited experts 96 36 

Deelname skills-wedstrijd 356 132 

Hosting teachers and educators in training 51 18 

 
1 A person with fewer opportunities is a potential participant whose personal, physical, mental or health-related 
conditions is such that his/her participation in the project / mobility action would not be possible without extra 
financial or other support (Programme Guide Call 2022) 
2 NA Erasmus+ Onderwijs & Training, Funds for grant support Heading 1, Voorstel verdeling programmagelden 
Erasmus+ 2022, geaccordeerd door het ministerie van OCW 
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Tabel 2: activiteiten en deelnemers KA121-VET 

Naast bovenstaande deelnemers zullen ook 594 begeleiders, zogenaamde accompanying persons, 

aan een mobiliteit deelnemen. Ook zijn er in totaal 463 voorbereidende bezoeken aangevraagd. 

Deze bezoeken zijn bedoeld om toekomstige mobiliteiten mogelijk te maken. Binnen de 

deelnemersgroep zullen 3207 deelnemers gebruik maken van de Green Travel optie en 1097 

blended activities (deels digitaal, deels fysiek) uitgevoerd worden.  

 

2.2.2 Subsidievoorstel KA121-VET 

Gebaseerd op het totale aantal aangevraagde mobiliteiten en de hierop volgende budget 

estimation + allocation komt de totale aangevraagde subsidie uit op € 45.461.986,00. De 

competitieve verdeling van budget is in twee fases berekend. In de eerste fase wordt budget 

toegekend op basis van past financial performance. De tweede fase is gebaseerd op past 

qualitative performance en aansluiting bij de prioriteiten van het programma Erasmus+. Uit fase 1 

hebben ervaren aanvragers met hoge aantallen een groot deel van hun budget gehaald, terwijl in 

fase 2 nieuw geaccrediteerde instellingen een groot deel van hun aangevraagde budget toegekend 

hebben gekregen.  

 

Er is voor de actielijn KA121-VET een budget van in totaal € 14.838.5233￼ beschikbaar. Hiermee 

is het beschikbare budget ruim drie keer overvraagd. Dit is vergelijkbaar met de overvraging in 

het vorige programma en een groei in vergelijking met 2021, toen het budget 2 keer overvraagd 

werd. Doordat het budget van KA122-VET niet uitgeput wordt, zal een deel van dat budget 

overheveld worden naar KA121-VET. Hiermee komt het totaal beschikbare budget uit op ￼€ 

16.398.596,00. 

 

2.3 Volwasseneneducatie 
Alle zes geaccrediteerde organisaties hebben van de budget-aanvraagronde gebruik gemaakt. Het 

budget in deze aanvraagronde wordt daarmee verdeeld over vijf individuele organisaties en één 

mobiliteitsconsortium. 

 

2.3.1 Activiteiten en deelnemers 

De zes aanvragers samen hebben voor de volgende aantallen deelnemers budget aangevraagd:  

 

Activiteit Aantal deelnemers 

Job shadowing 95 

Groepsmobiliteit volwassen leerders 24 

Cursus of training 23 

Teaching or training assignments 8 

Uitgenodigde expert 6 

Tabel 3: activiteiten en deelnemers KA121-ADU 

Naast bovenstaande deelnemers zullen ook tien begeleiders, zogenaamde accompanying persons, 

aan een mobiliteit deelnemen. Binnen de deelnemersgroep van de aanvragers worden 36 

gekenmerkt als deelnemers met fewer opportunities: twee derde bestaat uit de groep volwassen 

leerders en een derde uit de groep die job shadowing gaan doen. Van de deelnemers zullen er 48 

gebruik maken van de Green Travel optie. De (groeps)mobiliteiten duren gemiddeld zes dagen.  

 

2.3.2 Subsidievoorstel KA121-ADU 

 
3 NA Erasmus+ Onderwijs & Training, Funds for grant support Heading 1, Voorstel verdeling programmagelden 
Erasmus+ 2022, geaccordeerd door het ministerie van OCW 
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Gebaseerd op het totaal aantal aangevraagde dagen en deelnemers en de hierop volgende budget 

estimation komt de totale aangevraagde subsidie uit op € 294.185,00. Er is voor de actielijn 

KA121-ADU een budget van in totaal € 426.592,00 beschikbaar4. Dit betekent dat er in Call 2022 

geen competitieve budgetverdeling plaats hoeft te vinden – alle geaccrediteerde organisaties 

krijgen precies de aantallen die ze aangevraagd hebben.  

 

Van het overgebleven budget van KA121-ADU zal € 46.989,50 worden overgeheveld naar KA122-

ADU (zie Subsidievoorstel KA122-ADU).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Short-term projects (KA122) 

 

Op 23 februari 2022 sloot de eerste aanvraagronde voor Short-term projects (hierna: STP). Een 

STP kan zowel stafmobiliteit als mobiliteit van leerlingen/leerders bevatten. Een STP, dat tussen de 

 
4 NA Erasmus+ Onderwijs & Training, Funds for grant support Heading 1, Voorstel verdeling programmagelden 
Erasmus+ 2022, geaccordeerd door het ministerie van OCW 
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6 en 18 maanden kan duren, start vanuit de behoeften en uitdagingen van een organisatie, 

waarna de organisatie de hieraan gelinkte doelen concreet uiteen zet. Vervolgens beschrijft de 

aanvrager de geplande activiteiten, hoe deze zullen bijdragen aan het realiseren van de 

doelstellingen en hoe de resultaten van het project zullen worden verankerd in de dagelijkse 

(onderwijs)praktijk. De aanvrager legt daarnaast uit hoe de deelnemers voor de activiteiten 

worden geselecteerd en wat het werkplan voor het project en de hierbij behorende activiteiten is.  

 

3.1 Primair en voortgezet onderwijs 
Op de deadline van 23 februari zijn er 37 aanvragen ingediend. Hoewel dit aantal hoopgevend is 

ten opzichte van Call 2021 (41 verspreid over ronde 1 en 2), blijft het een zeer laag aantal ten 

opzichte van de Calls in het vorige programma. Ter vergelijking: KA101 (mobiliteit van personeel) 

had in 2020 113 aanvragen, KA229 (mobiliteit van leerlingen) 106.  

 

Er zijn meerdere redenen te noemen voor het lage aantal aanvragen, zoals de nasleep van COVID-

19-pandemie en de hierbij horende projectverlengingen, de mogelijkheid om in de tweede 

aanvraagronde aan te vragen en het groeiende aantal scholen dat geaccrediteerd is / zal worden. 

Verwacht wordt dat de STPs in de komende jaren voornamelijk gebruikt zal worden door nieuwe 

en minder ervaren scholen die alleen op kleine schaal mobiliteiten uitvoeren.  

 

3.1.1 Activiteiten en deelnemers 

Alle 37 aanvragen voldeden na beoordeling aan de kwaliteitseisen. De organisaties die voor 

toekenning in aanmerking komen zijn: 

• 21 scholen voor primair onderwijs 

• Veertien scholen voor voortgezet onderwijs 

• Een schakelklas 

• Een kinderdagverblijf 

 

De 37 projectaanvragen zijn voor mobiliteitsactiviteiten van in totaal 798 deelnemers. 489 

deelnemers zullen een nascholingsactiviteit ondernemen – het grootste gedeelte daarvan zal naar 

een cursus of op job shadowing gaan. 252 leerlingen zullen via groepsmobiliteit naar een 

partnerschool in het buitenland gaan. 26 projectaanvragen zijn alleen voor nascholingsactiviteiten 

van onderwijspersoneel, acht alleen voor de mobiliteit van leerlingen. Drie projecten combineren 

beide soorten mobiliteiten met elkaar.  

 

 Personeel Leerlingen Accompanying 
Persons 

Voorbereidend 
Bezoek 

PO 356 42 18 8 

VO 133 210 39 21 

Totaal 489 252 57 29 
Tabel 4: Deelnemers KA122-SCH Call 2022, Ronde 1 

Als aanvulling op de mobiliteiten is voor 29 deelnemers een voorbereidend bezoek aan de 

partnerschool aangevraagd. Daarnaast wordt voor 30 deelnemers Inclusion Support gebruikt 

omdat zij zijn aangemerkt als participants with fewer opportunities. 248 deelnemers zullen gebruik 

maken van de Green Travel optie.  

 

 

 

 

3.1.2. Thema’s 

Doordat STPs zowel voor staf als voor leerlingen worden aangevraagd, zijn de projectthema’s zeer 

uiteenlopend. Voor stafmobiliteit zijn didactiek, curriculumontwikkeling en vreemde talenonderwijs 

veel gekozen thema’s, voor leerlingenmobiliteit zijn dat vooral thema’s als inclusie, duurzaamheid 
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en wereldburgerschap. Dat in deze ronde vooral voor mobiliteit van personeel werd aangevraagd, 

is in onderstaande tabel terug te zien. 

 

Thema Aantal keren gekozen 

New learning and teaching methods and approaches 23 

Teaching and learning of foreign languages 16 

Bridging intercultural, intergenerational and social divide 10 

Creating new, innovative or joint curricula or courses 6 

Early childhood education and care 6 

European identity, citizenship and values 5 

Cultural heritage 3 

Democracy and inclusive democratic participation 3 

Environment and climate change 3 

Green skills 3 

Initial and continuous training for teachers, trainers and other staff 3 

International relations and development cooperation 3 

Key competences development 3 

 

Tabel 5: Meest gekozen thema's KA122-SCH Call 202, Ronde 1 

 

3.1.3 Geografische spreiding 

Uit de 37 aanvragen die in aanmerking komen voor selectie valt op dat deze zich redelijk verspreid 

over Nederland bevinden, maar dat niet elke provincie vertegenwoordigd is. Voor het eerst sinds 

jaren is Zuid-Holland niet de provincie met de meeste aanvragen – dat is dit jaar Gelderland.  

 

De geografische spreiding is al meerdere jaren een aandachtspunt van het NA. Het NA hoopt hier 

dan ook in de komende jaren, waarin internationalisering weer volledig wordt opgepakt door 

scholen, een verdere ontwikkeling in te zien. Het NA trekt hierin samen op met andere teams 

binnen Nuffic, onder andere met de vier regio-adviseurs voor primair en voortgezet onderwijs van 

de Pijler NL. 

 

Een mooie ontwikkeling is de groei in het aantal projecten uit het Caribisch deel van het 

Koninkrijk, met ook in 2022 weer een nieuwkomer van Aruba. In november 2019 is vanuit het NA 

een delegatie in het gebied op bezoek geweest om voorlichting te geven over het programma en 

de deelname vanuit deze gebieden te stimuleren. Het Caribisch deel van het Koninkrijk valt binnen 

het programma namelijk onder Nederland en kan daarmee volwaardig gebruik maken van 

subsidie. Dit heeft geleid tot een succesvolle introductie in het programma en een groei in 

aanvragen.  
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       Primair onderwijs  

       (incl. kinderopvang en schakelklas) 

 

       Voortgezet onderwijs 

 

 

Afbeelding 1 + Tabel 6: Geografische spreiding KA122-SCH Call 2022, Ronde 1 

 

3.1.4 Subsidievoorstel KA122-SCH 

De door de 37 in aanmerking komende projecten aangevraagde subsidie is € 1.244.681,00. Een 

aantal projecten is op het budget gekort, bijvoorbeeld vanwege het niet goedkeuren van extra 

opgevoerde kosten, of de onterechte aanvraag van Course Fees. Het in totaal toe te kennen 

budget voor alle 37 aanvragen komt daarmee op € 1.186.566,00.  

 

Er is voor ronde 1 van KA122-SCH Call 2022 een budget van € 897.182,005 beschikbaar, wat te 

weinig is om alle aanvragen toe te kennen. Bij KA121-SCH wordt het beschikbare budget echter 

niet uitgeput, en daarom wil het NA voorstellen om restsubsidie à € 289.384,00 van KA121-SCH 

over te hevelen naar KA122-SCH. Hiermee kunnen alle aanvragen worden gehonoreerd.  

 

3.2 Middelbaar beroepsonderwijs 
Bij de deadline op 23 februari zijn er zeven aanvragen ingediend. Het aantal aanvragen is meer 

dan een jaar geleden. In vergelijking tot de projecten die onder het vorige programma onder 

KA102 vielen, is dit aantal laag. Eén aanvrager heeft vorig jaar een projectaanvraag onder Short-

term Projects (hierna: STP) ingediend en heeft dat dit jaar wederom gedaan. Vier aanvragers 

hebben vorig jaar een accreditatieaanvraag gedaan en zijn toen op kwaliteit afgewezen. Eén 

aanvrager komt van het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Er zijn relatief weinig 

aanvragen in STP doordat het overgrote deel van het mbo-veld een accreditatie heeft.  

 
5 NA Erasmus+ Onderwijs & Training, Funds for grant support Heading 1, Voorstel verdeling programmagelden 
Erasmus+ 2022, geaccordeerd door het ministerie van OCW 

Gelderland 9 

Zuid-Holland 6 

Overijssel 5 

Noord-Holland 4 

Zeeland 3 

Utrecht 2 

Noord-Brabant 2 

Flevoland 2 

Groningen 1 

Friesland 1 

Drenthe 1 

Aruba 1 
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Veel instellingen die dit jaar aanvragen, zien de aanvraag als een overbrugging tot ze 

geaccrediteerd zijn.   

 

3.2.1 Activiteiten en deelnemers 

Van de ingediende aanvragen is 1 aanvraag niet ontvankelijk, omdat deze organisatie niet als 

mbo-opleider geregistreerd staat. De zes ontvankelijke aanvragen voldeden na beoordeling allen 

aan de kwaliteitseisen. 

 

De zes projectaanvragen zijn voor mobiliteitsactiviteiten van in totaal 177 deelnemers. 55 

deelnemers zullen een nascholingsactiviteit ondernemen, waarvan 47 via job-shadowing. 125 

studenten zullen in het buitenland een opleiding volgen of stage lopen. 67 studenten gaan langer 

dan 90 dagen op mobiliteit. Bij één projectaanvraag is alleen voor nascholingsactiviteiten van 

personeel budget aangevraagd. De overige instellingen combineren stafmobiliteit met 

studentenmobiliteit. 

 

 Medewerkers Studenten Begeleidende 

personen 

Voorbereidend 

Bezoek 

mbo 52 125 15 15 

     

Tabel 7: Deelnemers KA122-VET Call 2022, Ronde 1 

Van de 177 deelnemers maken 22 deelnemers gebruik van de Green Travel optie. Daarnaast zijn 

21 studenten aangemerkt als participants with fewer opportunities.  

 

3.2.2. Subsidievoorstel KA122-VET 

In totaal is er voor € 761.551,00 aangevraagd, hiervan is een budget van € 655.331,00 in de 

beoordeling goedgekeurd. Voor KA122-VET is een budget van € 1.648.725,00 beschikbaar.  

 

Van het overgebleven budget van KA122-VET Call 2022 is € 993.394,00 overgeheveld naar de 

actielijn KA121-VET omdat deze overvraagd is (zie Subsidievoorstel KA121-VET). 

 

3.3 Volwasseneneducatie 
Bij de deadline van 23 februari zijn er vier aanvragen ingediend. Het aantal aanvragen is hetzelfde 

als een jaar geleden. Toen was er nog sprake van een trendbreuk met de stijging die in het oude 

programma Erasmus+ was ingezet. In 2019 waren er 21 aanvragen en 16 toegekende projecten. 

In Call 2022 zijn er opnieuw slechts vier aanvragen. De mogelijke redenen voor dit lagere aantal 

zijn de nasleep van COVID-19, de toename van geaccrediteerde organisaties en de verschuiving 

richting de Small Scale Partnerships (KA2).  

 

3.3.1 Activiteiten en deelnemers 

Alle aanvragen voldeden na beoordeling aan de kwaliteitseisen.  

 

De vier projectaanvragen zijn voor mobiliteitsactiviteiten van in totaal 50 deelnemers. Hiervan 

gaat het grootste deel, 45 deelnemers, naar een cursus of training. Drie deelnemers zullen op job 

shadowing gaan. Twee deelnemers zullen een teaching or training assignment gaan doen.  

 

 Personeel Niet-lesgevend 

personeel 

Leerders Blended 

mobility 

Voorbereidend 

Bezoek 

Totaal 50 19 0 2 2 

Tabel 8: Deelnemers KA122-ADU Call 2022, Ronde 1 

Als aanvulling op de mobiliteiten is voor twee deelnemers een voorbereidend bezoek aan de 

partnerorganisatie aangevraagd. Daarnaast wordt voor 30 deelnemers Inclusion Support gebruikt 
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omdat zij zijn aangemerkt als participants with fewer opportunities. Vijf deelnemers zullen gebruik 

maken van de Green Travel optie.  

 

3.3.2 Subsidievoorstel KA122-ADU 

Gebaseerd op het totaal aantal aangevraagde dagen en deelnemers komt de totale aangevraagde 

subsidie uit op € 101.837,00. Er is voor de actielijn KA122-ADU in Nederland een budget van in 

totaal € 54.847,50 beschikbaar6. Om alle aanvragers een subsidie toe te kennen is dit bedrag 

aangevuld met het onbenutte budget uit de accreditatieaanvragen KA121-ADU. In totaal is het 

budget van de actielijn aangevuld met een bedrag van € 46.989,50. 
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