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Online 
informatiebijeenkomst



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. 



Programma van de bijeenkomst

❑ Algemene informatie over Erasmus+

❑ Erasmus+ voor primair en voortgezet
onderwijs
• KA1 mobiliteitsprojecten en 

accreditatie
• KA2 partnerschappen voor 

samenwerking
• Jean Monnet

❑ Overige interessante initiatieven en tools

❑ KA1 mobiliteitsprojecten en accreditatie

❑ KA2 partnerschappen voor samenwerking



▪ 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.

▪ 2014-2020     → 2021-2027

Over Erasmus+



▪ Primair en voortgezet onderwijs

▪ Middelbaar beroepsonderwijs

▪ Hoger onderwijs

▪ Volwasseneneducatie

▪ Jeugd & jongerenwerk

Video: Erasmus+ in een notendop

Het programma Erasmus+ biedt subsidiemogelijkheden 
voor internationale mobiliteit en projecten voor:

https://youtu.be/_iu9MkfSupg


Prioriteiten van het programma



Erasmus+ voor het primair en voortgezet onderwijs

• Key Action 1 Mobility Projects for learners and staff

• Key Action 2 Partnerships for Cooperation 

• Jean Monnet Teacher Training *

• Jean Monnet Networks *

Totaal budget 2023 voor Erasmus+ School Education KA1 & KA2 

uitgevoerd door NA Erasmus+ in Nederland (ovb): ± 17 miljoen EUR

* Uitgevoerd door EAC Executive Agency in Brussel (EACEA). Infosessie 14 november!



Overige interessante initiatieven en tools

• eTwinning & School Education Gateway => European School Education Platform

https://school-education.ec.europa.eu/nl

• Europese bijeenkomsten Erasmus+ TCA’s

www.erasmusplus.nl/tca

• SELFIE for Schools

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en

• Subsidieregeling Internationalisering Funderend Onderwijs IFO

Subsidieregeling Internationalisering Funderend Onderwijs (IFO) | Nuffic

https://school-education.ec.europa.eu/nl
http://www.erasmusplus.nl/tca
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en
https://www.nuffic.nl/onderwerpen/beurzen-en-subsidies/subsidieregeling-internationalisering-funderend-onderwijs-ifo


Internationale mobiliteit 
van leerlingen en/of 

personeel

▪ KA120: Erasmus Accreditatie

▪ KA122: Short-term Projects

KA1



Erasmus+ Call 2023
voor primair en voortgezet onderwijs

KA122 – Short-Term

Projects
KA120 Accreditatie 

Leerlingen en/of personeel po/vo Leerlingen en/of personeel po/vo

Verhogen kennis en vaardigheden door middel 
van mobiliteiten. 

Internationalisering duurzaam integreren in 
organisatiebeleid, verhogen kennis en 
vaardigheden door middel van mobiliteiten. 

6 tot 18 maanden Accreditatie tot en met 2027 

Maximaal 30 deelnemers per project Geen limiet aan aantal deelnemers

(ovb) 23 februari 2023 en 4 oktober 2023 (ovb) 19 oktober 2023



Short-Term Projects

▪ Mobiliteitsprojecten voor scholen

▪ Leerlingen en personeel

▪ Korte mobiliteitsprojecten, verhogen kennis en 
vaardigheden

▪ 6-18 maanden

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

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



1

• Je bepaalt welke leerbehoeften 
leerlingen en personeel hebben.

• Voorlichtingsbijeenkomst 
bijwonen.

• Je bedenkt welke internationale 
activiteiten je organisatie helpen.

• Adviesgesprek.
• Je gaat op zoek naar geschikte 

partner(s).

2 3

• 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: februari 2023 en 
oktober 2023

Oriëntatie Aanvraag Beoordeling

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


▪ Kwaliteitskeurmerk

▪ Mobiliteitsprojecten voor scholen en consortia

▪ Leerlingen en personeel

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

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

▪ Geen maximum aantal deelnemers

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

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.

Mogelijkheden Erasmus+ Accreditatie KA120



2 31

• 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: oktober 2023

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


▪ KA121 Budgetaanvraag met Accreditatie: 

➢ (ovb) do 23 februari 2023

▪ KA122 Short-Term Projects: 

➢ (ovb) do 23 februari 2023

➢ (ovb) wo 4 oktober 2023

▪ KA120 Accreditatie:

➢ (ovb) do 19 oktober 2023

https://subsidiewijzer.erasmusplus.nl/

https://www.erasmusplus.nl/digitale-tools/impacttool

Deadlines KA1

https://subsidiewijzer.erasmusplus.nl/
https://www.erasmusplus.nl/digitale-tools/impacttool


Internationaal kennis en 
ervaringen delen tussen 

organisaties

▪ KA210: Small-scale 
Partnerships 

▪ KA220: Cooperation 
Partnerships

KA2



KA210-SCH
Small-Scale Partnerships

KA220-SCH
Cooperation Partnerships

Kleine, minder ervaren organisaties.
1 coördinator en minimaal 1 partner uit een ander 
programmaland.

Grote, ervaren organisaties.
1 coördinator en minimaal 2 partners uit andere 
programmalanden.

Versterken organisatie en activiteiten door delen 
van kennis en ervaring (mobiliteiten staan niet 
centraal).

Versterken organisatie en activiteiten door het 
delen van kennis en ervaring door creëren van 
materialen en het ontwikkelen van innovatieve 
oplossingen (mobiliteiten zijn mogelijk).

6 – 24 maanden 12 – 36 maanden

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

(ovb) 22 maart 2023 + 4 oktober 2023 (ovb) 22 maart 2023



▪ (Onderwijs)organisaties met weinig ervaring met 
Erasmus+ en nieuwkomers

▪ Delen van kennis en ervaring, mobiliteiten staan niet 
centraal

▪ 6-24 maanden

▪ Naast 1 aanvrager minimaal 1 partner uit een ander 
Programmaland

▪ Deadline aanvraag: tweede helft maart én begin oktober

▪ Lumpsum: 30.000 of 60.000 EUR

Small-scale Partnerships



Nederlandse school werkt met tablets en wil een Vlaamse 
school leren daar ook mee te werken

én

Vlaamse school wil kennis delen over lessen in 
duurzaamheid aan Nederlandse school

Nederlandse school wil Spaanse school leren hoe lessen 
over burgerschap gegeven kunnen worden

én

Spaanse school heeft goede ideeën om inclusie & 
diversiteit te promoten voor Nederlandse school

Voorbeeld
Small-scale Partnerships



▪ (Onderwijs)organisaties

▪ Delen van kennis en ervaring, innovatieve 
oplossingen ontwikkelen, mobiliteiten staan niet centraal

▪ 12-36 maanden

▪ Naast 1 aanvrager minimaal 2 partners uit andere 
Programmalanden

▪ Deadline aanvraag: tweede helft maart

▪ Lumpsum: 120.000, 250.000 of 400.000 EUR

Cooperation Partnerships



▪ Nederlandse school wil samen met NGO’s en 
scholen binnen Europa milieu educatie integreren 
in het curriculum van de betrokken scholen.

▪ Eerst ontwikkelen ze samen met hun partners 
workshops voor docenten.

▪ Vervolgens ontwerpen ze samen vakoverstijgende 
lespakketten voor kunst, sport en cultuureducatie.

▪ Daarna volgt de implementatie in de verschillende 
scholen.

Voorbeelden
Cooperation Partnerships
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• Je hebt een mooi projectidee (‘hier is 
behoefte aan in het onderwijsveld!’).

• Voorlichtingsbijeenkomst Erasmus+.
• Je vormt een internationaal 

partnerschap en kiest de coördinator.
• Met je partners vul je het projectopzet-

formulier in.
• Adviesgesprek Erasmus+.

Oriëntatie

2

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

• Deadline: In de gaten houden

Aanvraag

3

• Toekenning/afwijzing 
aanvraag.

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

Beoordeling

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


Impacttool.erasmusplus.nl

Welke 
veranderingen 
zie je n.a.v. 
resultaten?

Wat is de 
droom?

Welke 
bronnen en 
middelen 

zijn nodig?

Wat zijn de 
gewenste 
concrete 

resultaten?
Wat moeten 
we hiervoor 

gaan 
ondernemen?

http://impacttool.erasmusplus.nl/


Financial Capacity Check

Administratieve checks & toekenning

Operational Capacity Check



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.

Erasmus+ Programme Guide 2022 pag. 389

Financial Capacity Check (FCC)



Financial Capacity Check (FCC) voor KA2 bij:
▪ Niet-publieke organisaties
▪ Budgetaanvragen van > 60.000 EUR

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

Toetsing van twee indicatoren: 
▪ Financiële onafhankelijkheid 
▪ Liquiditeit

Voldoende eigen vermogen is nodig om aan de co-financieringsverplichting te voldoen. 



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.



▪ KA210 Small-scale Partnerships: 

➢ (ovb) wo 22 maart 2023

➢ (ovb) wo 4 oktober 2023

▪ KA220 Cooperation Partnerships:

➢ (ovb) wo 22 maart 2023

https://subsidiewijzer.erasmusplus.nl/

https://www.erasmusplus.nl/actueel/deadlines

Deadlines KA2

https://subsidiewijzer.erasmusplus.nl/
https://www.erasmusplus.nl/actueel/deadlines


Bekijk de nieuwspagina op onze website

https://www.erasmusplus.nl/actueel/nieuws

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

https://www.erasmusplus.nl/nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

https://www.erasmusplus.nl/actueel/nieuws
https://www.erasmusplus.nl/nieuwsbrief


Voor meer informatie, kijk op:

www.erasmusplus.nl 

Vragen? Neem contact met ons op via: 
povo@erasmusplus.nl


