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Programma
12:30-13:30 uur

Welkom


13:30-14:30 uur

Call 2018,
compliance,
systems check,
digitale quiz

Workshop ronde 1




KIS 2020
Impact + lancering tool
KA2 + ECVET promotie

14:30-14:50 uur

Pauze

14:50-15:50 uur

Workshop ronde 2

16:00 uur

Einde

Terugblik toekenningen
KA1 mbo call 2018
Een aantal facts & figures

2 nieuwe organisaties toegekend


Hoge overvraging

Vraag:
ruim € 36 miljoen

Uitgezet:
€ 12.611.113,-

Blijf vooral reëel aanvragen zodat we de totale vraag in beeld
hebben, van belang voor toekomstige budgetten


Verdeling studenten-staf
83% van het budget is toegekend aan studentmobiliteit en 17%
aan stafmobiliteit (let op budgettransfers)



De vergoedingen per categorie zijn enigszins verhoogd door de
Europese Commissie



In totaal zijn er 48 contracten afgesloten

Terugblik toekenningen
KA1 mbo call 2018
Hoogte toekenning is gebaseerd op (uit Programmagids):
 Het aantal aangevraagde mobiliteiten en de duur ervan
 De mate waarin longterm mobiliteiten zijn opgenomen
 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 2018 (niet voor Charters)
5) Aantal studenten in de instelling(en)
6) Aangevraagde budget in de call 2018
En dit alles in relatie tot het totaal beschikbare budget (KA102 en
KA116).

Terugblik toekenningen
KA1 mbo call 2018
Voor meer informatie ga naar:
 Verantwoordingsdocument
https://www.erasmusplus.nl/sites/default/files/assets/Downloads/2
018/mbo/KA1%20MBO%20Verantwoordingsdocument%20Call%
202018.pdf

 Overzicht lijst toekenningen KA102 (aanvragers zonder Charter) &
KA116 (aanvragers met Charter)
https://www.erasmusplus.nl/sites/default/files/assets/Downloads/2
018/mbo/Grant%20award%20decision%20KA102KA116%202018.pdf

Compliance


Voor het gemak, heb de nieuwe wegwijzer call 2018 altijd bij de hand!

Nieuw KA1 mbo call 2018


Nieuw in Call 2018 is het onderscheid tussen shortterm en longterm
mobiliteiten voor studenten.



Longterm heet ErasmusPRO en heeft altijd een sterke work-based
component



Advanced Planning Visits om longterm mobiliteit te stimuleren

In de aanvragen:


KA102: 63% van de totaal aangevraagde subsidies betreft longterm.



KA116: 42% van de totaal aangevraagde subsidies betreft longterm.



Het NA kent een percentage van 30% van het totaal voor KA1 beschikbare budget
toe aan longterm mobiliteiten (KA102 als KA116).

APV (Advanced Planning Visit)


Om longterm mobiliteit te stimuleren



Staff from sending to hosting organisations may be funded in order to
facilitate interinstitutional cooperation, better prepare the mobilities and
ensure their high quality



Maximaal 3 dagen (excl. Reisdagen)



Maximaal 1 persoon per APV



Maximaal 1 APV per hosting organisatie

Budgettransfers
Grant Agreement I.3.3:
Budgetoverhevelingen mogen, onder voorwaarde dat het project uitgevoerd wordt in
line with the approved project application and overall objectives described in Annex II,
And the following specific rules are respected:
 Organisational support kan niet verhoogd worden
 Maximaal 20% van toegekend budget voor ErasmusPro mag naar een andere
budgetpost
 Het toegekend budget voor ErasmusPro mag maximaal met 20% worden verhoogd
 Het toegekend budget voor Stafmobiliteit mag maximaal met 20% worden verhoogd
 Special Needs support en Exceptional costs voor studenten with fewer
opportunities mag niet overgeheveld worden
In andere gevallen kan een amendementsverzoek worden ingediend

Systems check en Final Report bevindingen
Het zuur:

Mobiliteiten worden slechts op individueel niveau gemonitord maar de resultaten en
impact van het project als geheel is onvoldoende in beeld


Toepassing docentmobiliteiten niet passend bij doelstelling Erasmus+



Zichtbaarheid Erasmus+ onvoldoende



Dossiervorming voldoet niet aan minimale eisen Erasmus+ (bijvoorbeeld geen proof of
attendance, betaalbewijs aanwezig)



Interne disseminatie is een aandachtspunt



Evaluatie van kwaliteit van mobiliteiten als geheel kan beter



Zorg voor goede bereikbaarheid voor studenten en ouders tijdens de zomervakantie

Systems check en Final Report bevindingen
Het zoet:

Jullie hebben de afgelopen jaren grote stappen gezet!


Elke instelling heeft een eigen visie en dit vertaald naar beleid, duidelijke structuur



Goede ontwikkeling inbedding van internationalisering, grote betrokkenheid bij
medewerkers, groot draagvlak (KIS2020)



Belangrijke thema’s voor het Nederlandse mbo en Erasmus+, zoals social inclusion,
professionalisering en verbreding naar alle sectoren hebben de aandacht



Jullie zijn bezig met de volgende stap: inzetten op kwaliteit, verbreding en verdieping.
Neem daarbij het impact-denken mee. (Impacttool)

Final Report, algemene tips


FR is een kwalitatieve toets voor Charter- en niet-Charterhouders:
Volledig rapporteren op voortgang en ontwikkeling



De FR mag (net zoals de aanvraag en de Interim Report) in het Nederlands
geschreven worden



Te hoog opgevoerde reiskosten in Mobility Tool+ worden afgekeurd
(verkeerde distance bands)



Mogelijk incorrecte invoer land van herkomst deelnemer



Let op correcte opvoer van begeleidende personen in Mobility Tool+

Final Report, het budget en de MT+


Voer alle mobiliteiten op (aantallen, landen en duur moeten kloppen)



Uitgangspunt 1: Zorg dat je het budget uitgeput hebt!



Uitgangspunt 2: Alleen werkelijke uitgaven zijn ontvankelijk



Heb je evenveel of meer besteed dan toegekend

Voer realistisch op, ook als dat betekent dat er meer dan toegekend in
de MT+ staat



Indien je toch minder hebt besteed dan toegekend:

Voer realistisch op, dat betekent dat het bedrag in de MT+ lager is dan
initieel/voorlopig toegekend is

NB lagere besteding werkt negatief door in toekomstige toekenningen

Vier soorten mobiliteiten
Studenten:

Mobility in VET providers and/or companies abroad (2 weken tot 3
maanden)

Long-term mobility in VET providers and/or companies abroad (3 tot 12
maanden)







Teaching/training assignments (teach or provide training at a VET provider
abroad)
Staff training: (work placement or job shadowing/observation period in a
company or any other VET provider)
Accompanying persons
APV

Force Majeure


An unforeseeable exceptional situation or event beyond the participant’s
control and not attributable to error or negligence on his/her part.

ARTICLE II.15 — FORCE MAJEURE
II.15.1 A party faced with force majeure must send a formal notification to the
other party without delay, stating the nature of the situation or of the event, its
likely duration and foreseeable effects.
II.15.2 The parties must take the necessary measures to limit any damage due to
force majeure. They must do their best to resume the implementation of the action
as soon as possible.
II.15.3 The party faced with force majeure may not be considered in breach of its
obligations under the Agreement if it has been prevented from fulfilling them by
force majeure.

Force Majeure
Annex III

In case of termination by the participant of the agreement with the
beneficiary due to "force majeure", the participant must be entitled to
receive the amount of the grant corresponding at least to the actual
duration of the mobility period. Any remaining funds must be refunded,
except if agreed differently with the beneficiary.

In case of suspension by the participant of the Grant Agreement with the
beneficiary due to "force majeure", the participant must be allowed to
continue the activities after the interruption, provided that the mobility
end date does not exceed the final date of the mobility project. This
should be reported in Mobility Tool+ as a single mobility with an
interruption period.

Belangrijke data najaar 2018
 KA1 VE tweede call 2018 deadline
donderdag 4 oktober 2018
 KA2 Kick-Off call 2018
dinsdag 25 september 2018
 Voorlichting mbo-ve call 2019
donderdag 15 november 2018
 Bestuurstafel Stand van internationalisering
donderdag 6 december 2018

Deadlines call 2019 zijn nog niet bekend, maar we verwachten in lijn met 2018, dus:
 KA1 begin februari 2019
 KA2 tweede helft maart 2019
 KA1 Charter mei 2019

Word Ambassadeur
Professionalisering Erasmus+








Onlangs naar het buitenland geweest
voor jouw professionele ontwikkeling?
Enthousiast om deze ervaring te delen
buiten jouw organisatie?
Anderen motiveren om óók naar het
buitenland te gaan?

via interview / filmpje / etc. …
Af en toe optreden tijdens landelijke
bijeenkomsten?

Dan zoeken wij jou!
Aanmelden
Marianne Driessen - mdriessen@erasmusplus.nl
Team Professionalisering

De Compliance-quiz

Wie leest, die wint!
Ga naar www.menti.com

Workshop ronde 1 (13:30-14:30 uur)
Maak een keuze uit een van de volgende workshops:

1.

KIS 2020 nieuwe scan

2.

Impact en lancering van de tool

3.

KA2 + ECVET inspiratie

De workshops van ronde 2 vinden in dezelfde zalen plaats

14:30-14:50 uur Pauze

14:50-15:50 uur Workshop ronde 2

