Studenten en stafleden met een functiebeperking
Bijlage 4

STUDENTEN EN STAFLEDEN MET EEN FUNCTIEBEPERKING
In het geval er extra financiële steun nodig is kan het NA aanvullende subsidie verlenen naast het
reguliere beursbedrag, mits deze extra kosten niet uit andere fondsen kunnen worden
gefinancierd. Extra kosten kunnen zijn voor o.a. aangepaste huisvesting, medische begeleiding,
ondersteunende apparatuur, aanpassingen van lesmateriaal of een begeleider.
Aanvragen voor een aanvullende subsidie voor studenten en stafleden met een functiebeperking
dienen ruim voor aanvang van de Erasmusperiode door de Erasmus+ coordinator bij het
Nationaal Agentschap (NA) worden ingediend.
De aanvraag moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de student/staflid heeft een functiebeperking en behoefte aan extra voorzieningen;
• uit een medische verklaring moeten de aard van de beperking blijken alsmede welke extra
voorzieningen voor de mobiliteitsperiode nodig zijn.
De Learning Agreement/Mobility Agreement samen met de Grant Agreement dienen als basis
voor de aanvraag. Voor de aanvullende kosten dienen de volgende zaken omschreven te
worden en samen met de overeenkomst te worden ingediend:
1. Een omschrijving van de individuele omstandigheden en daarmee samenhangende
2.
3.
4.
5.

benodigde extra voorzieningen (bijvoorbeeld huisvesting, begeleiding, vervoer, studie- of
onderwijsmateriaal);
Een medische verklaring van een arts en een aanvullende toelichting hierop door de
onderwijsinstelling;
Een gedetailleerde begroting voor de benodigde extra voorzieningen, voor zover de
kosten hiervoor niet uit andere voorliggende bron verkregen worden;
Een gedetailleerd overzicht van eventuele financiële ondersteuning uit andere bronnen
(verzekering, fondsen, etc.) met een omschrijving van de ondersteunde voorzieningen.
De overeenkomst tussen de thuisinstelling en de gastinstelling over de ondersteuning.
(getekend door beide instellingen).

De volledige aanvraag kunt u sturen naar:
Nationaal Agentschap Erasmus+ Education & Training
Postbus 29777
2502 LT Den Haag
Na beoordeling door het NA zal de thuisinstelling geinformeerd worden welke kosten voor extra
subsidie in aanmerking komen.
Verslag en verantwoording
Indien in aanvulling op de reguliere Erasmusbeurs / -toelage een extra bedrag wordt toegekend,
dan ontvangt het NA, binnen een maand na terugkomst van de student/staflid, een exacte
verantwoording van de toegekende extra subsidie, een Statement of the Host met de exacte
begin en einddatum samen met een uitgebreid verslag in het Engels van de student/staflid.
Aanvullende informatie
De Nederlandse Stichting Handicap & Studie biedt op haar website een brochure over studeren
in het buitenland, waarin wordt ingegaan op zaken waaraan een student met een
functiebeperking moet denken, wanneer hij/zij in het buitenland wil gaan studeren:
www.handicap-studie.nl.
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