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Programma workshop KA2 mbo-ve
+ ECVET 

• De actielijn KA2

• European Credit system for Vocational
Education and Training (ECVET)



Key activity 2 Strategic Partnerships:

Cooperation for innovation and the 
exchange of good practices



Wie kan deelnemen/aanvragen?

 Aanvragers 
Coördinator en partners: Alle publieke en private 
organisaties die zich bezighouden met onderwijs en 
training in de officiële programmalanden. 

 Deelnemers
Organisaties van partnerlanden alleen indien ze 
significante toegevoegde waarde hebben

 Én associated partners   



Waarom binnen KA2 aanvragen?
1. Innovatie

2. Uitwisseling ervaring en kennis tussen verschillende organisaties 
die betrokken zijn bij het onderwijs

3. Betere professionele ontwikkeling in de organisatie, dynamisch 
good practices en nieuwe methoden geïntegreerd in de dagelijkse 
activiteiten; strategisch HR beleid afgestemd op individuele 
behoeften en organisatie doelen

4. Beter kunnen werken op EU/internationaal niveau



Voorwaarden

 Projectduur: 

 Transnationaal netwerk van 
minimaal drie organisaties 

 Organisaties van partnerlanden 
(niet-programma landen) Eén 

aanvraag per consortium

 Het project adresseert ten minste 
één horizontale of één 
veldspecifiek prioriteit 

 Open acces requirement:

 Mobiliteit binnen het project KA2

tussen 12 en 36 maanden, vanaf 1 september 2019

uit ten minste drie programmalanden, (EU + 
Macedonië, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen & 
Turkije

alleen indien significante toegevoegde waarde

Verschilt per call 

resultaten vrij beschikbaar stellen binnen en buiten 
partnerschap, open licenties

toegestaan mits het bijdraagt aan de 
projectdoelstelling (het verbeteren van de kwaliteit 
van mobiliteit kan uiteraard een projectdoelstelling 
zijn)



Let op: twee typen Strategische Partnerschappen

A. Strategic Partnerships supporting innovation;  

Projects are expected to develop innovative outputs, 
and/or engage into intensive dissemination and 
exploitation activities of existing and newly produced 
products or innovative ideas. Applicants have the 
possibility to request a dedicated budget for Intellectual 
Outputs and Multiplier Events in order to directly answer 
to the innovation aspect of the Action. These types of 
projects are open to all fields of education, training and 
youth. 



B. Strategic Partnerships supporting exchange of good
practices:  

The primary goal is to allow organisations to develop and 
reinforce networks, increase their capacity to operate at 
transnational level, share and confront ideas, practices and 
methods. Selected projects may also produce tangible outputs 
and are expected to disseminate the results of their activities, 
although in a way that is proportional to the aim and scope of the 
project. These results and activities will be co-financed through 
the standard budget for project management and 
implementation.
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Gesubsidieerde posten van een project 
gericht op ‘Support of innovation’ 
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ECVET 

European Credit System for 
Vocational Education and Training 

“Het leveren van effectieve bijdragen aan een Leven Lang Leren
ECVET moet mensen die beroepsonderwijs of 
volwasseneneducatie volgen in staat stellen om volledig gebruik 
te kunnen maken van de door hun behaalde leerresultaten, 
ongeacht hoe of waar deze resultaten in de Europese Unie (EU) 
zijn behaald.”



ECVET 
• Wat is ECVET?

ECVET werkt met learning outcomes en groepeert deze in 
units of modules. Het gaat hier óók om eerder opgedane 
ervaring in een niet formele omgeving. 

• Wat zijn learning outcomes? 
Learning Outcomes (LO) zijn verklaringen van wat een 
student/leerder weet, begrijpt en in staat is om te doen bij 
het afronden en voltooien van een leerproces en welke 
zijn gedefinieerd in termen van kennis, skills en 
competenties. 



Inspiratieproject

Stichting Wellant

Jan Jeronimus 

Learning Outcomes in 
Accordance with the Skills 

Agenda 



Inspiratieproject

Stichting Lentiz

Danielle van Heck

Feeding the World through 
ECVET in Agriculture 



ECVET Experts 

• Wat doen de ECVET-Experts? 

o het verzorgen van trainingen;

o het informeren en adviseren van geïnteresseerden;

o vertegenwoordiging in Europese ECVET-netwerken



Meer informatie

www.erasmusplus.nl

http://www.ecvet.nl/

http://www.ecvet-secretariat.eu/en

Contact: Diedre Bulk 
dbulk@erasmusplus.nl

http://www.erasmusplus.nl/
http://www.ecvet.nl/
http://www.ecvet-secretariat.eu/en
mailto:dbulk@erasmusplus.nl


Meer informatie

• Voorlichting Call 2019 
15 november 2018 in Utrecht 

• Powerpoint met voice over
Voorlichting over indienen subsidieaanvraag KA2  
(op www.erasmusplus.nl – bibliotheek) 

http://www.erasmusplus.nl/
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