
Informatiebijeenkomst 

Erasmus+ voor het middelbaar beroepsonderwijs

Datum: 10 november 2022

Sprekers: Nathalie Huisman, Marjolein Karels en Hobina Kooistra

Welkom!



• Deze online sessie wordt niet opgenomen.

• De presentatie komt op de website

• Microfoons uit, camera’s eventueel ook

• Heb je een vraag? Stel hem in de chat!

LET OP!
Alle informatie in deze presentatie is onder voorbehoud van het beschikbaar komen van de 
Erasmus+ Call for Proposals 2023 en de officiële Erasmus+ Programme Guide 2023. Aan 
deze presentatie kunnen géén rechten worden ontleend. 



Programme Guide 2023 

Verwacht: Medio November

Link naar de Programme Guide

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmus-programme-guide/introduction


❑ Algemene informatie over Erasmus+

❑ Erasmus+ voor middelbaar beroepsonderwijs

❑ Subsidiemogelijkheden voor mbo:

14.15 – 15.00 
KA1 mobiliteitsprojecten en accreditatie

15.15 – 16.00:
KA2 partnerschappen voor samenwerking

Programma van deze bijeenkomst



▪ Europees subsidieprogramma voor 
onderwijs, training, jeugd en sport.

▪ Doel: bijdragen aan economische groei, 
werkgelegenheid, gelijke kansen en 
inclusie in Europa. 

▪ Zoveel mogelijk mensen de kans bieden 
om volwaardig deel te nemen aan de 
maatschappij en de arbeidsmarkt, door 
het ontwikkelen van hun vaardigheden en 
competenties.

Over Erasmus+



Al ruim 35 jaar een internationaal succes | Erasmus+ 
(erasmusplus.nl)

https://www.erasmusplus.nl/het-programma/geschiedenis




Prioriteiten van het programma



Internationale mobiliteit van 
studenten en personeel

▪ KA120: Erasmus Accreditatie

▪ KA122: Short-Term Projects

KA1

Internationaal kennis en ervaringen 
delen tussen organisaties

▪ KA210: Small-scale Partnerships 

▪ KA220: Cooperation Partnerships

KA2
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Erasmus+ voor het 
middelbaar 
beroepsonderwijs

Subsidie voor het middelbaar beroepsonderwijs | Erasmus+ 
(erasmusplus.nl)

https://www.erasmusplus.nl/subsidie/middelbaar-beroepsonderwijs


Vragen over 
Erasmus+ algemeen?



Internationale mobiliteit van 
studenten en/of personeel

▪KA120: Erasmus Accreditatie

▪KA121: Budgetaanvraag geaccrediteerde 
instellingen

▪KA122: Short-term Projects

KA1 



▪ Uitdagingen waar de instelling voor staat

▪ Internationaliseringsstrategie 

▪ Plan van aanpak op het gebied van internationalisering

▪ Hoe passen KA1 activiteiten daarin? 

▪ Deadline aanvraag: medio oktober 2023

Erasmus Accreditatie



▪ Optie 1: Consortium

▪ Overkoepelende organisatie vraagt accreditatie aan voor alle partnerorganisaties.

▪ Optie 2: Individueel

▪ Organisatie vraagt accreditatie aan voor uitsluitend de eigen instelling.

Erasmus Accreditatie - vervolg



▪ Background

▪ Wie is jouw instelling en waar staan jullie?

▪ Objectives

▪ Smart geformuleerde kwalitatieve doelen

▪ Activities

▪ Aantal deelnemers

▪ Management

▪ Erasmus+ prioriteiten

▪ Borging van internationalisering

Erasmus Accreditatie - Erasmusplan
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• Internationalisering bespreken 
binnen de eigen organisatie.

• Voorlichtingsbijeenkomst 
Erasmus+ bijwonen.

• Adviesgesprek met Nationaal 
Agentschap Erasmus+.

Oriëntatie

2

• De coördinator gaat naar de 
website van de Europese 
Commissie en vult het 
officiële formulier voor de 
subsidieaanvraag online in.

• Deadline: medio oktober

Aanvraag

3

• Toekenning/afwijzing 
aanvraag.

• Toegekend? Gefeliciteerd! 
Jouw instelling krijgt 
een Erasmus Accreditatie 
en kan budget voor 
activiteiten aanvragen.

Beoordeling

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus


▪ Europese financiering van projecten

▪ Studenten en onderwijspersoneel

▪ Internationalisering duurzaam integreren in organisatiebeleid, 
mobiliteiten naar buitenland & verhogen kennis en 
vaardigheden

▪ Budget jaarlijks aan te vragen (15-24 maanden)

▪ Geen maximum aantal deelnemers

▪ Deadline aanvraag: medio februari 2023

▪ Budget voor o.a. reis, verblijf, cursus, organisatie

Budgetaanvraag



Short-Term Projects

▪ Europese financiering van projecten

▪ Studenten en onderwijspersoneel

▪ Korte mobiliteiten, verhogen kennis en vaardigheden

▪ 6-18 maanden

▪ Max. 30 studenten/personeelsleden per project (exclusief 
begeleiders)

▪ Deadline aanvraag: medio februari

▪ Budget voor o.a. reis, verblijf, cursus, organisatie



▪ Relevantie

▪ Past de organisatie bij een Short Term project?

▪ Passen de projectdoelen bij de organisatie

▪ Project opzet

▪ Passen de projectdoelen bij de gekozen activiteiten?

▪ Is het werkplan van duidelijk toegelicht? 

▪ Vervolgacties

▪ Hoe evalueer je? 

▪ Hoe deel je de projectresultaten? 

Short-Term projects - Beoordeling



Type activiteiten voor
medewerkers

▪Teaching or training assignments 
(2 to 365 dagen) 
▪Courses and training (2 to 30 dagen)
▪Job shadowing (2 to 60 dagen)



▪ Deelname aan skills competities (1 tot 
10 dagen)

▪ Kortlopende leermobiliteit van mbo-
studenten (10 tot 89 dagen)

▪ Lange leerders mobiliteiten voor mbo-
studenten (ErasmusPro) (90 tot 365 
dagen)

Type activiteiten voor
studenten



▪ Uitgenodigde deskundigen (2 tot 60 
dagen)

▪ Het ontvangen van leerkrachten en 
pedagogische medewerkers in 
opleiding (10 tot 365 dagen)

▪ Voorbereidende bezoeken

Andere activiteiten 
onder KA1



Bijzonderheden

▪ Voor studenten met “fewer opportunities” zijn mobiliteiten 
vanaf 2 dagen mogelijk

▪ Voor deelnemers met “fewer opportunities” is er inclusion
support voor organisaties beschikbaar

▪ “Exceptional costs” voor visum- en visumgerelateerde kosten, 
verblijfsvergunningen, vaccinaties en medische certificaten



KA121-VET Accredited Projects
Alleen voor houders Erasmus 
Accreditatie (KA120-VET)

KA122-VET Short-Term
Projects

Studenten en/of personeel mbo Studenten en/of personeel mbo

Verhogen kennis en vaardigheden Verhogen kennis en vaardigheden

15 maanden (evt. 24 maanden) 6 - 18 maanden

Geen limiet aan aantal deelnemers Max 30 deelnemers per project

Medio februari 2023 Medio februari 2023



1

• Je bepaalt welke leerbehoeften 
studenten en staff hebben.

• Voorlichtingsbijeenkomst 
bijwonen.

• Je bedenkt welke internationale 
activiteiten je organisatie helpen.

• Adviesgesprek.
• Je gaat op zoek naar geschikte 

partner(s).
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• Toekenning/afwijzing 
aanvraag.

• Toegekend? Gefeliciteerd! 
Jouw organisatie ontvangt 
subsidie van Erasmus+ en 
jullie kunnen aan de slag!

• De coördinator gaat naar de 
website van de Europese 
Commissie en vult het 
officiële formulier voor de 
subsidieaanvraag online in.

• Deadline: medio februari

Oriëntatie Aanvraag Beoordeling

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus


Vragen over KA1?



Pauze

vervolg sessie over KA2

start om 15.15



KA2 

Internationaal kennis en ervaringen 
delen tussen organisaties

▪ KA210: Small-scale Partnerships 

▪ KA220: Cooperation Partnerships



• De presentatie wordt niet opgenomen

• De presentatie komt op de website

• Microfoons uit, camera’s eventueel ook

• Heb je een vraag? Stel hem in de chat!

LET OP!
Alle informatie in deze presentatie is onder voorbehoud van het beschikbaar komen van de 
Erasmus+ Call for Proposals 2023 en de officiële Erasmus+ Programme Guide 2023. 
Aan deze presentatie kunnen géén rechten worden ontleend. 



Programme Guide 2023 

Verwacht: Medio November

Link naar de Programme Guide

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmus-programme-guide/introduction


KA2 – Partnerships for cooperation

Decentraal Centraal

• Cooperation Partnerships
• Small-scale partnerships

* Cooperation Partnerships op het gebied 
van sport en aangevraagd door Europese 
NGO’s via EACEA

• Partnerships for cooperation
• Partnerships for innovation
• Partnerships for excellence



Een samenwerking van diverse instellingen uit verschillende 

landen gericht op: 

▪ een significante bijdrage leveren aan de prioriteiten van 

het programma 

▪ een positief en duurzaam effect op de deelnemende 

organisaties, op beleid en op de personen direct en 

indirect betrokken bij de activiteiten

▪ ontwikkelen, uitwisselen en-/of implementeren van 

innovatie

Key Action 2



Prioriteiten van het programma



Prioriteiten voor VET

Sectorspecifieke prioriteiten:

◆ Onderwijs aanpassen aan behoefte arbeidsmarkt

◆ Flexibel en learner-centred aanbod 

◆ Innovatie

◆ Aantrekkelijk praktijkonderwijs

◆ Kwaliteitsborging

◆ Implementatie van internationaliseringsstrategie



KA210-VET
Small-scale Partnerships

KA220-VET
Cooperation Partnerships

Kleine, minder ervaren organisaties Ervaren, grotere organisaties

Versterken organisatie en activiteiten Versterken organisatie en activiteiten

6 – 24 maanden 12 – 36 maanden

€ 30.000 of € 60.000 € 120.000, € 250.000 of € 400.000

(ovb) maart 2023 + oktober 2023 (ovb) maart 2023



▪ Laagdrempelige manier van samenwerken

▪ In het bijzonder bedoeld voor kleinschalige 
(onderwijs)organisaties, met weinig ervaring in Erasmus+ 
projecten of projecten gericht op het betrekken van 
inclusiedoelgroepen

▪ Delen van kennis en ervaring, mobiliteiten staan niet centraal

▪ Naast 1 aanvrager minimaal 1 partner uit een ander 
Programmaland
(Let op! Geen organisaties uit Partnerlanden)

Small-scale Partnerships



Lumpsum financiering KA210
€ 30.000 of € 60.000

◆ Value for money

◆ Budgetoverzicht uitwerken per activiteit

◆ Passende verhouding 

projectmanagementkosten

◆ Principe van cofinanciering

◆ Mogelijke budgetreducties na beoordeling 

Final Report

◆ Ranking en verdeling per budgetcategorie



Verantwoording adhv activiteiten

Eenvoudige, toegankelijke aanvraagprocedure met beschrijving van activiteiten

De activiteiten dragen bij aan één of meer doelen en het projectdoel als geheel 
(coherentie)

De activiteiten samen vormen een logisch geheel (fases: plannen, voorbereiden, 
implementatie, follow-up)

Geen vaste budgetposten, wel duidelijke verdeling nodig



▪ Gericht op het uitwisselen van ervaringen, good
practices en/ of ontwikkeling van innovatie

▪ Resultaten dienen bruikbaar, overdraagbaar en op te 
schalen zijn, met een sterke interdisciplinaire dimensie

▪ Van geselecteerde projecten wordt verwacht dat zij de 
resultaten actief delen op regionaal, nationaal en 
Europees niveau

▪ Naast 1 aanvrager minimaal 2 partners uit andere 
Programmalanden

Cooperation Partnerships



Lumpsum financiering KA220
€ 120.000, € 250.000, € 400.000

◆ Value for money

◆ Budgetoverzicht uitwerken per werkpakket

◆ Max 20% projectmanagementkosten

◆ Principe van cofinanciering

◆ Subcontracting valt binnen Lumpsum 

(max 20%, geen kerntaken)

◆ Mogelijke budgetreducties na beoordeling 

Final Report

◆ Ranking en verdeling per budgetcategorie



• Een work package werkt aan 1 of meerdere doelen van het project

• Bevat activiteiten die helpen het doel te bereiken 

• Aanbeveling: maximaal 5 werkpakketten

Verantwoording adhv werkpakketten





Verdeling budget

De kosten kunnen verschillen vanwege reisafstand, arbeidskosten in verschillende landen, deelnemer 
met ‘fewer oppurtinities’, inzet van duurzamere services en producten, groener reizen 

Type activiteit Budget 

Project meeting van 8 deelnemers 4.500 – 6.000 

Evenement met 100 deelnemers 10.000 – 20.000 

Mobiliteit van 20 deelnemers van 10 dagen 22.000 – 35.000 

Taalcursus voor 20 deelnemers 3.000

Vooralsnog zijn hiervoor geen richtlijnen vanuit de EC

Voorbeeld uit het Erasmus+ programma 2014-2020:
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Oriëntatie

2

Aanvraag

3

Beoordeling



• Je signaleert een behoefte en hebt hier een goed 
projectidee voor

• Zoek naar geschikte internationale partners 

• Raadpleeg de Programma gids en handboek 
Lumpsum voor de voorwaarden

• Stuur op impact, maak hiervoor gebruik van de 
impacttool

• Vul (samen met je partners) het projectopzet-
formulier in en maak een afspraak voor een 
adviesgesprek met het Nationaal Agentschap

Oriëntatie

https://www.erasmusplus.nl/en/impacttool-strategicpartnerships
https://www.erasmusplus.nl/subsidie/middelbaar-beroepsonderwijs/aanvragen/documenten/call-2022


Impacttool



Inspiratie en resultaten 
van Nederlandse projecten:
https://www.erasmusplus.nl/inspiratie-resultaten

Results Platform EU:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/projects_en
(Zoeken op onderwerp mogelijk)

Voorbeelden

https://www.erasmusplus.nl/inspiratie-resultaten
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en


Aanvraag

• Maak gebruik van het stappenplan op de 
website van Erasmus+

• Ga naar de website van de Europese 
Commissie, kies het gewenste onderwijsveld 
en actielijn en vul het officiële formulier voor 
de subsidieaanvraag online in

• Vergeet niet de gevraagde bijlages (zoals de 
mandaten van de partners en de Declaration
on Honour) mee te sturen

• Deadline: (verwachting maart ‘23)
Wees ruim op tijd met indienen!

https://www.erasmusplus.nl/subsidie/middelbaar-beroepsonderwijs/aanvragen
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus


Setting up a project: de 4 stadia

Planning 

Voorbereiding

Implementatie

Follow up



Aanvraagformulier (sample)



Beoordeling 

• Het Nationaal Agentschap Erasmus+ beoordeelt de 
binnengekomen aanvragen op ontvankelijkheid

• Externe evaluatoren beoordelen de aanvraag op 
inhoud aan de hand van criteria vastgesteld door de 
EC

• Het NA voert checks uit om de capaciteit en 
draagkracht te beoordelen

• Toegekend? Gefeliciteerd! Jullie project ontvangt 
subsidie van Erasmus+ en jullie kunnen aan de slag. 
Je wordt uitgenodigd voor een Kick-off meeting. 

Afgewezen? Je ontvangt een brief met reden van 
afwijzing en de inhoudelijke beoordeling.



Criterium

Relevance of the project (30) Aansluiting prioriteiten; toegevoegde waarde; 
Europese dimensie

Quality of the project design and
implementation (30)

Opzet en doelen; realistisch; haalbaarheid; 
inclusief en groen; passend bij doelen en 
doelgroep

Quality of the partnership and cooperation 
arrangements (20)

Juiste partners; verdeling taken; coördinatie en 
communicatie

Impact (20) Verankering/verduurzaming project; scope 
impact; bekendmaking

Beoordelingscriteria aanvragen KA210

Tenminste 60 punten of meer in totaal behalen, 
én per criterium tenminste 50% van max aantal punten behalen



Criterium Punten

Relevance of the project (25) Needs analysis; toegevoegde waarde; 
innovatie; Europese dimensie

Quality of the project design and
implementation (30)

Opzet; realistisch; haalbaarheid; inclusief en 
groen; passend bij doelen en doelgroep

Quality of the partnership and cooperation 
arrangements (20)

Juiste partners; verdeling taken; coördinatie en 
communicatie

Impact (25) Verankering/verduurzaming project; reikwijdte 
impact; promotie en verspreiding

Beoordelingscriteria aanvragen KA220

Tenminste 60 punten of meer in totaal behalen, én
per criterium tenminste 50% van max aantal punten 
behalen



Financial capacity means that the applicant has stable and sufficient sources of funding 
to maintain its activity throughout the period during which the project is being carried 
out or the year for which the grant is awarded and to participate in its funding.

Financial capacity check

Check wordt uitgevoerd bij:
▪ Niet-publieke organisaties
▪ Budgetaanvragen van > € 60.000 

Check op de financiële draagkracht wordt per call jaar uitgevoerd a.h.v.:
▪ De winst- en verliesrekening
▪ Balans voor het laatst gesloten boekjaar
▪ Andere documenten, indien gevraagd



Resultaat FCC

Goed – financiële draagkracht op orde
➔ toekenning project met voorfinanciering

Voldoende of zwak – tekortkomingen in de financiële draagkracht
➔ NA kan besluiten tot toekenning van het project met mitigerende maatregelen, 

bijvoorbeeld:
o financiële garantie (bankgarantie)
o waarborgen van Nederlandse partners binnen het project
o financiering na oplevering en positieve beoordeling van project

Onvoldoende – wanneer het resultaat dermate zwak is en de financiële draagkracht 
onvoldoende wordt geacht: 
➔ afwijzing project

Part C: Information for applications van de Programme Guide 2022
Deze informatie over de FCC is onder voorbehoud van het beschikbaar komen van de 
Erasmus+ Call for Proposals 2023 en de officiële Erasmus+ Programme Guide 2023.



▪ Vragenuurtjes 
Online in december, januari, februari

▪ Adviesgesprekken 
Op locatie (Utrecht/ Den Haag): 20 januari
Online: december en januari

▪ Mail je vragen naar:
mbo-sector@erasmusplus.nl

Contact



Vragen over KA2?



Voor meer informatie, kijk op:

www.erasmusplus.nl 

Vragen? Neem contact met ons op via: 

mbo-sector@erasmusplus.nl

Bedankt!


