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Programma

 Welkom

 Terugblik naar toekenningen KA1 mbo call 2017 

 Projectmanagement; wat zijn de contractuele verplichtingen? 

 Pauze

 Social Inclusion



Over deze presentatie…

 Op een aantal dia’s staat veel informatie – dit is zodat het ook als 
naslagwerk kan dienen – ik ga er redelijk vlot doorheen: veel 
bekende informatie voor overgrote deel van de aanwezigen

 Voor volledige informatie verwijzen we áltijd naar grant
agreements met bijlagen of andere relevante documenten - deze 
ppt is ook niet volledig

 Deze ppt zal beschikbaar zijn op onze website na deze 
bijeenkomst

 Dit betreft alléén informatie voor 
KA1 mbo



Terugblik toekenningen 
KA1 mbo call 2017

Een aantal facts & figures
 5 nieuwe organisaties toegekend – voor het eerst overzeese

collega-instelling én mbo-instelling voor jongeren met afstand tot 
onderwijs/arbeidsmarkt

 Hoge overvraging: 
• Vraag: ruim 30 miljoen euro
• Uitgezet: € 10.542.140,25,-
Blijf vooral reëel aanvragen zodat we de totale vraag in beeld
hebben, van belang voor toekomstige budgetten

 Verdeling studenten-staf
75% van het budget is toegekend aan studentmobiliteit en 25% 
aan stafmobiliteit

 In totaal zijn er 51 contracten afgesloten



Terugblik toekenningen 
KA1 mbo call 2017

Hoogte toekenning is gebaseerd op (uit Programmagids):
 Het aantal aangevraagde mobiliteiten en de duur ervan. 
 De past performance. 
 Het totaal beschikbare budget. 

Bovenstaande criteria zijn als volgt vertaald naar een rekentool : 
1) Hoogte toekenning vorige 2 aanvragen                   
2) De score van het laatst afgesloten project (FR)           
3) Budgetuitputting laatste 2 afgesloten projecten
4) De score van de aanvraag in de call 2017 (niet voor Charters) 
5) Aantal studenten in de instelling(en) 
6) Aangevraagde budget in de call 2017

En dit alles in relatie tot het totaal beschikbare budget (KA102 en 
KA116).

Voor nu even in het kort, hier zullen we in de 
Voorlichting call 2018 uitgebreider op terugkomen.



Terugblik toekenningen 
KA1 mbo call 2017

Voor meer informatie ga naar…
 Verantwoordingsdocument: 

http://www.erasmusplus.nl/_images/user/2017/mbo-
ve/KA1%20contractdocs%20mbo%20en%20ve/C2017%20KA1%
20MBO%20Verantwoordingsdocument.pdf

 Overzicht lijst toekenningen KA102 (aanvragers zonder Charter) 
http://www.erasmusplus.nl/_images/user/2017/mbo-
ve/KA1%20contractdocs%20mbo%20en%20ve/C2017%20KA1%
20mbo%20toekenningen.pdf

 Overzicht lijst toekenningen KA116 (aanvragers met Charter) 
http://www.erasmusplus.nl/_images/user/2017/mbo-
ve/KA1%20contractdocs%20mbo%20en%20ve/C2017%20KA1%
20mbo%20Charter%20toekenningen.pdf

http://www.erasmusplus.nl/_images/user/2017/mbo-ve/KA1%20contractdocs%20mbo%20en%20ve/C2017%20KA1%20MBO%20Verantwoordingsdocument.pdf
http://www.erasmusplus.nl/_images/user/2017/mbo-ve/KA1%20contractdocs%20mbo%20en%20ve/C2017%20KA1%20mbo%20toekenningen.pdf
http://www.erasmusplus.nl/_images/user/2017/mbo-ve/KA1%20contractdocs%20mbo%20en%20ve/C2017%20KA1%20mbo%20Charter%20toekenningen.pdf


Goed nieuws – extra middelen 
(let op: onder voorbehoud!)

 Er is voor call 2017 extra budget beschikbaar gekomen, te weten: 
+/- 1 miljoen euro

 Gepland staat dit in februari/maart 2018 uit te zetten.

Hoe kan ik aangeven dat ik interesse heb?
 Aankondiging per email aan tekenbevoegde met in cc de 

contactpersoon. 

 Dit is tevens het moment voor organisaties die verwachten budget 
over te houden dit aan te geven (zelfde vragenlijst).

 Zorg dat MT+ hiervoor op orde is!



Projectmanagement
veel op een rij

 Grant agreement (contract) is altijd leidend
 Voor het gemak: heb de wegwijzer altijd bij de hand!



Projectmanagement
veel op een rij

 Communicatie vanuit het NA
• Alle communicatie die formele (contractuele) 

momenten/besluiten betreft wordt altijd aan de 
tekenbevoegde (brief of mail) met een cc per mail aan 
de coördinator (contactpersoon) gestuurd.

• Dit gaat niet alleen over het besluit zelf, maar denk ook 
aan aankondigen, herinneringen, checks, uitslagen, etc.

• Overige communicatie gaat per mail naar coördinator 
(contactpersoon), denk aan uitnodigingen 
bijeenkomsten.



Projectmanagement
veel op een rij

 Rapportages
• Voor iedereen een Final Report
• Voor sommigen een Interim Report
• Altijd aankondiging per email met link
• Alle rapportages zijn digitaal; 

• voorkeur NL als ENG niet op niveau is



Projectmanagement
veel op een rij

 Interim Report (IR)
• Te vinden in contract of je deze wel of niet hebt
• vanaf call 2017 pilot met risicogerichte IR om 

verantwoordingslast te verlagen. Dat wil zeggen: IR is 
alleen opgenomen in contracten van nieuwe aanvragers 
en bij score aanvraag onder de 70

Nieuw voor iedereen: 
• monitoring op registratie mobiliteiten in Mobility Tool+, 

één tot twee keer per project – hiervoor hoeft niks 
gedaan te worden door begunstigde, doet het NA achter 
de schermen. Indien uit de pas komt er per mail een 
vraag/signaal.



Projectmanagement
veel op een rij

 Final Report altijd
• Zolang er nog mobiliteiten plaatsvinden onder E+ binnen 

de projectperiode deze graag allemaal opvoeren in MT+
• Als er onder de betreffende call geen activiteiten meer 

plaatsvinden kan FR eerder ingediend worden – dus vóór 
aflopen projectperiode – dit kan gunstig zijn voor 
opbouwen voldoende past performance voor aanvragen 
Charter in de toekomst.
Stem dit af met je consultant, want komt niet 
automatisch oppoppen in onze systemen!

• Let op! Een project is pas écht afgesloten als de 
eindbrief vanuit het NA verstuurd is.



Projectmanagement
veel op een rij

 Voor Interim/Final Reports: 
• Heb aandacht voor studenten én staff, nu vaak teveel 

accent op studenten
• Rapporteer naast aantallen ook over de mate waarin 

gestelde (strategische) doelen behaald zijn (of niet) 
voorzien van evaluatie/reflectie en wat de impact 
daarvan is geweest – en naast grote lijnen ook altijd 
voorbeelden toevoegen. 

• Final Reports worden gebruikt om good practices te 
identificeren – op alleen hoofdlijnen kunnen we dat nooit 
doen.

• Benut op- en aanmerkingen uit assessments, eerdere 
reports, checks en/of monitoringsgesprekken!



Projectmanagement
veel op een rij

Dossiers
 verplichte documenten dien je per deelnemer te 

archiveren
 controle hierop is random via checks (volgt) 
 Alle stukken bewaren tot 3 of 5 jaar na afronding 

project
 digitaal of hard-copy? Digitaal mag, zie dit bericht op 

onze website voor meer info…
 http://www.erasmusplus.nl/actueel/nieuws/digitaliseri

ng-bewijslast-ka1-en-ka2

http://www.erasmusplus.nl/actueel/nieuws/digitalisering-bewijslast-ka1-en-ka2


Projectmanagement
veel op een rij

Checks
 Via checks is er random controle op projecten tav

naleving compliance:
• Desk check: na indienen FR – dossiers opsturen
• On The Spot check (during or after the action) – is op 

locatie
 System checks: zijn niet random, voor álle 

organisaties die jaar in jaar uit meer dan 200.000 
euro per project ontvangen volgt één system check 
tijdens duur van het gehele programma – is op locatie

 NA heeft altijd mogelijkheid extra checks uit te voeren



Projectmanagement
veel op een rij

Schuiven met budgetten - KEN JE BUDGET (annex II)
 ‘terugvloeien’ van staff naar studenten mág zonder 

amendement, maar let op dat doelen aanvraag/beleid 
wel overeind blijven en als afwijking te groot wordt, 
overleg met je consultant

 Learners in companies en learners in VET schools kan 
onbeperkt over en weer



Projectmanagement
veel op een rij

Schuiven met budgetten - KEN JE BUDGET (annex II)
 Let bij de rest op dat verschuivingen en/of niet 

benutten van toegekende budgetten buiten de 
toegestane grenzen kan leiden tot afgekeurde kosten 
(bijv. taalvoorbereiding)

Hierbij geldt dat we nu met beoordelen FR c2015 zien dat 
voordeel van alle mobiliteiten opvoeren is dat indien 
kosten afgekeurd worden dat niet direct gevolgen hóeft te 
hebben op toegekende subsidie



Projectmanagement
veel op een rij

Schuiven met budgetten - KEN JE BUDGET (annex II)
 Per call verschillen de regels over vrij schuiven van 

budgetten, verdiep je hier dus in!

 Nieuw in call 2017:
50% of the funds allocated for travel and individual
support of learners and between these two budget 
categories



Projectmanagement
veel op een rij

Welke documenten/tools zijn verplicht? (1)

Mobility Tool+ (MT+)
 Hierin registreer je alle mobiliteiten (denk aan: naam, 

data mobiliteit, ontvangende partner etc.)
 Hiermee/in genereer je het Interim en Final Report
 De MT+ geeft daarnaast ook inzicht in 

budgetconsumptie (meer hierover later)
 De MT+ dient minimaal maandelijks geüpdate te 

worden (zie contract)
 Via de MT+ verstuur je verzoek tot indienen 

participant report (volgt)



Projectmanagement
veel op een rij

Welke documenten/tools zijn verplicht? (2)

Online Language Service – aparte online tool
 Student: OLS assessment, vanaf 19 dagen – vooraf 

én na terugkomst! 
 100% dekking = verplicht
 afwijkingen uit overmacht moeten direct gemeld 

worden en worden dan overwogen, niet pas in FR!

 Student: OLS courses zijn optioneel, dus niet verplicht
 Wel interessant want vakgerichte taalvoorbereiding 

met steeds nieuwe content



Projectmanagement
veel op een rij

Welke documenten/tools zijn verplicht? (3)

Participant Report – via Mobility Tool+
 Student + staff: verplicht invullen na terugkomst 

(geldt niet voor acc.persons)
 100% dekking = verplicht 
 afwijkingen uit overmacht moeten direct gemeld 

worden en worden dan overwogen, niet pas in FR!



Projectmanagement
veel op een rij

Welke documenten/tools zijn verplicht? (4)

Student + staff: proof of attendance
 vaak wordt de Europass Mobiliteit (document) 

hiervoor gebruikt
 Proof of attendance is 100% verplicht – controleer zelf 

waaraan een PoA moet voldoen…

Student + staff: validering van leeropbrengsten 
 dat kan via Europass Mobiliteit (document), maar mag 

ook ander/eigen document zijn
 validering van leeropbrengsten is 100% verplicht



Projectmanagement
veel op een rij

Welke documenten/tools zijn verplicht? (5)

Voor elk van deze documenten 
is een Europees format in het 
Engels (op onze website).
100% verplicht, waarbij geldt 



Projectmanagement
veel op een rij

Welke documenten/tools zijn verplicht? (6)

 Een praktijkvoorbeeld van hoe om gegaan kan worden 
met de ‘te ondertekenen documenten’
Udo Lut (Landstede) & Frans van Hoek (NA)



Aandachtpunten voor uitvoering 
(uit ervaring)

 Ken je contract – lees het door zodat je weet hoe het 
werkt!

 Ken de Programmagids (PG) – welke activiteiten mogen wel 
en welke mogen niet. 

Denk aan: een taalcursus of conferentie ‘sec’ is onvoldoende 
om door te gaan als staff mobility, als je de programmagids 
met regelmaat leest dan weet je dat, evenals een staff
mobility voor bezoek aan partner niet past binnen Eramsus+.

Denk aan: minimale verblijfsduur zowel studenten als staff

 Bij twijfel: kijk éérst zelf in PG/contract daarna pas vragen 
aan je  consultant



Aandachtpunten voor uitvoering 
(uit ervaring)

 Voor zowel student- als stafmobiliteiten geldt dat we 
het als NA toestaan mínder vergoeding per persoon te 
verstrekken dan de MT+ automatisch berekent (= 
idem aanvraagformulier), daardoor kunnen méér 
deelnemers profiteren van Erasmus+ en dat is mooi 
gezien hoge overvraging.

 Zie ook annex IV (call 2017) op onze website – geen 
calculator meer



Aandachtpunten voor uitvoering 
(uit ervaring)

 De hoogte van de toekenningen moet een zodanig 
niveau hebben dat élke student (ongeacht financiële 
thuissituatie) in staat is deel te nemen.

 Aanpassingen t.o.v. de aanvraag in partners en duur 
verblijf tijdens de projectperiode is toegestaan, míts 
doelen overeind blijven, anders éérst contact met je 
consultant zoeken



Aandachtpunten voor uitvoering 
(uit ervaring)

 Voer alle mobiliteiten op, ook al overschrijd je 
daarmee volgens de MT+ het budget (geen zero-
grants)

 Houd in een eigen bestand bij wat de werkelijke 
vergoeding was (indien lager dan in de mobility tool+, 
of mix van lager en gelijk aan) om budget te kunnen 
monitoren zodat er geen onderbesteding of 
overschrijding plaatsvindt voor de eigen organisatie 
én uiteindelijk voor NL (!)



Aandachtpunten voor uitvoering 
(uit ervaring)

 Special Needs kosten kunnen kan áltijd opgevoerd 
worden – ook als ze niet in Annex II zijn opgenomen 
ten tijde van ondertekenen contract

 Accompanying persons kun je alleen opvoeren als ze 
toegekend zijn. Deze tellen niet mee in aantal 
gerealiseerde mobiliteiten (niet voor de statistieken 
dus)

 Extra OLS licences kun je per mail opvragen 
(erasmusplus@cinop.nl) – teruggeven kan ook

mailto:erasmusplus@cinop.nl


PAUZE



Social Inclusion in je project

Vraag 1: 
 Wie heeft mobiliteiten onder de vlag van social

inclusion (studenten en/of staff) opgenomen in 
zijn/haar project call 2017?
Paar voorbeelden delen…

Benieuwd naar good practice? Lees dit verhaal van Albeda:
http://www.erasmusplus.nl/30jaarerasmusplus/Ga-uit-van-
mogelijkheden-en-niet-van-beperkingen%E2%80%99

Vraag 2: 
 Wie heeft dit gedaan naar aanleiding van de 

voorlichting in november 2016 (over call 2017)?

http://www.erasmusplus.nl/30jaarerasmusplus/Ga-uit-van-mogelijkheden-en-niet-van-beperkingen%E2%80%99


Social Inclusion in je project

Vraag 3:
 Wissel met een aantal collega’s (3 tot 5) uit:

• Wie het al wél in project hebben opgenomen; wat ga je 
doen?

• Wie het níet in de aanvraag hebben opgenomen, wissel 
uit welke mogelijkheden je ziet om dit alsnog in gang te 
zetten onder call 2017

 Denk aan: komen tot exacte doelgroep? hoe ziet 
voorbereiding eruit? Wat is er nodig voor de 
uitvoering/begeleiding? Wie moeten er betrokken worden? 

 Denk éérst aan: met welk doel willen we x-doelgroep een 
internationale mobiliteit/internationale ervaring laten 
opdoen? Hoe sluit dat aan bij bestaand beleid/doelen? 
Hoe gaan we monitoren of de ingezette activiteit dat doel 
ook bereikt?



Social Inclusion in je project

Naar aanleiding van de uitwisseling plenair: 

 Wie ziet alsnog mogelijkheden om social inclusion
mobiliteiten toe te voegen/uit te breiden?

Schrijf voor jezelf op:
 Wat is de eerste stap die je gaat zetten dit te 

realiseren?



Social Inclusion in je project

Naar aanleiding van de uitwisseling plenair: 

 Wie ziet géén mogelijkheden om social inclusion
mobiliteiten toe te voegen/uit te breiden?

Schrijf op een geeltje wat maakt dat dat zo is en plak 
deze op de flap



Social Inclusion vervolg…

 Als het goed is zijn jullie voorbereid op deze vraag, 
input voor toekomstige bijeenkomst:

Welke vragen leven in jouw organisatie op het 
snijvlak van social inclusion en 

internationalisering/internationale mobiliteit?

Met welke insteek/welk resultaat zou een 
bijeenkomst nuttig en relevant zijn over dit 

onderwerp?

 Noteer ze aub op een geeltje; bij voorkeur met je 
naam erbij voor evt. duiding 



Belangrijke data najaar 2017

 KA1 VE tweede call 2017 deadline
woensdag 4 oktober 2017

 KA2 Kick-Off call 2017 én KA2 monitoring mbo+ve
maandag 18 september 2017

 Training Mobility Tool+ te Den Bosch (CINOP)/Webinar
donderdagochtend 12 oktober 2017

 Voorlichting mbo-ve call 2018
donderdag 16 november 2017

Deadlines call 2018 zijn nog niet bekend, maar we verwachten in 
lijn met 2017, dus:
 KA1 begin februari 2018
 KA2 tweede helft maart 2018 



Afronding

Korte terugblik naar deze middag…
 Wat heb je gehoord wat je nog niet wist?
 Wat hadden we kunnen overslaan?
 Waarvan wil je meer weten?

Bij vragen, check eerst de documenten en kom je er niet 
uit…neem contact op! 

Heel veel succes en bedankt!
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