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Welkom

 Welk beelden leven er?

 Context Erasmus+

 Rol van het NA / relatie met mbo-instelling 
(subsidieontvanger)
 Verwachtingen en wat we kunnen bieden



Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor alle 
onderwijsvelden, jeugd & sport en moet leiden tot: 

 een competitievere EU
 betere vaardigheden en inzetbaarheid door 

internationale ervaring
 verkleining kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt
 stimuleren van ondernemerschap, creativiteit, 

basisvaardigheden en de inzet van digitalisering

EU 2020 & Erasmus+



Nationaal Agentschap Erasmus+ 
Onderwijs en Training

 Het Nationaal Agentschap Erasmus+ voert het 
programma Erasmus+ in Nederland uit. 

 Het Nationaal Agentschap is belegd door OCW bij: 
 CINOP voor mbo en VE
 CINOP realiseert gefundeerde, integrale en 

toepasbare oplossingen voor complexe 
onderwijs- en arbeidsmarktvraagstukken

 Nuffic voor po/vo en HO
 Het NA implementeert het Erasmus+ programma in 

NL. Het NA kent projectsubsidies toe en ziet toe op de 
kwaliteit, juiste implementatie en impact.





 Voorlichting
 Advisering
 Beoordelen aanvragen
 Begeleiden projecten
 Monitoren opbrengsten gehele programma Erasmus+
 Individuele monitoring op locatie of kantoor NA
 Groepsmonitoring
 Masterclasses
 Inhoudelijke verdieping op gang helpen (organisatie TCA’s)
 Delen van inspiratieverhalen
 Reactief en proactieve ondersteuning

Van strategisch beleid tot aan details kun je terecht bij het NA. 
Zowel op inhoud als op procedures. Wij ondersteunen bij de hele 
internationalisering van de instelling.

Wat doet het NA?



Wat verwachten we van de 
projectcoördinator?

 Ken de regels: subsidiekader + contract
 Bestudeer de Programme Guide
 Wees op de hoogte van beleid
 Houd de website in de gaten + nieuwsbrief
 Vraag het NA om advies over uw projectidee
 Deel mooie voorbeelden. Het NA wordt graag gewezen

op gave opbrengsten
 Uitzondering altijd melden, zoals Force Majeure, fusie

van instellingen
 Bij twijfel: better save than sorry



 Nationale speerpunten Erasmus+
 Professionalisering docenten, management, 

verdere staf, medewerkers, praktijkopleiders
 ‘Social inclusion’ van studenten met minder kansen

 En binnen KA1 mbo:
 Verbreding sectoren (goede spreiding over opleidingen)

 Kwaliteit van mobiliteit
 Impact van mobiliteit

Van belang!



 Erasmus+ Programmagids: pagina 49-60 
Let op: gaat om info zónder de VET Mobility Charter, en in 
de bijlage van de PG vind je meer info over praktische 
implementatie

 Wegwijzer projectmobiliteit mbo 
vind je weg in de regels

 Bij jouw consultant van het Nationaal Agentschap 
Erasmus+ 

Meer informatie over KA1 mbo

https://www.erasmusplus.nl/sites/default/files/assets/Downloads/2018/mbo/Erasmusplus_WegwijzerStudentenMobiliteit_C2018.pdf


De Kwaliteit- en Impactscan (KIS 2020) is een toolkit voor 
inbedding van internationalisering in het middelbaar 
beroepsonderwijs

 Contextscan – voor het vormen van een integraal beeld 
van de stand van zaken van internationalisering op 
instellingsniveau

 Inventarisatiescan – voor het duiden van de 
organisatiecultuur, waardoor internationale ambities 
kunnen worden vertaald in realistische en doelgerichte 
activiteiten

http://www.erasmusplusmbo.nl/kis2020/

Kwaliteit- en Impactscan (KIS 2020)

http://www.erasmusplusmbo.nl/kis2020/


Informatiebronnen 
Nationaal Agentschap Erasmus+ 
Onderwijs & Training

 Website
 NA breed
 Evenementen
 Publicaties
 Thematische pagina’s

 Nieuwsbrief
 Sociale media

 Facebook
 Twitter
 Vimeo

http://www.erasmusplus.nl/
http://www.erasmusplus.nl/actueel/agenda
http://www.erasmusplus.nl/bibliotheek/publicaties
https://www.erasmusplus.nl/inspiratie-resultaten?sector%5B1%5D=1
https://www.facebook.com/ErasmusplusNL
https://twitter.com/ErasmusplusNL
https://vimeo.com/erasmusplus


Bij wie kun je waarvoor terecht 
bij het NA Key Action 1

• Document 
beheer

• Tools & links
• Deadlines

Support officer

• Begroting, 
realisatie

• Checks & Control

Financiën
• Inhoudelijk 

advies
• Verbinding 

beleid & impact

Consultant

Eerste aanspreekpunt voor projecten:
Algemene vragen: Support officer
Inhoudelijke/overige vragen: Consultant



Het is altijd mogelijk met je mee te denken, een 
adviesgesprek te houden of langs te komen en met jou 
en je collega’s/studenten mee te denken.

Deadline voor aanvragen: éénmaal per jaar 
 volgende verwacht februari 2019
 KA102 en KA116 onderscheid

Benader hiervoor:
 Je eigen consultant
 Of stuur anders je verzoek via 

mbo-ve@erasmusplus.nl of bel 073 6800 762

Vragen of contact? 

mailto:mbo-ve@erasmusplus.nl
tel:073%206800%20762


Dank en
succes!


	Dianummer 1
	Welkom
	Dianummer 3
	Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs en Training
	Dianummer 5
	Wat doet het NA?
	Dianummer 7
	Van belang!
	Meer informatie over KA1 mbo
	Kwaliteit- en Impactscan (KIS 2020)
	Informatiebronnen �Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training
	Bij wie kun je waarvoor terecht �bij het NA Key Action 1
	Vragen of contact? 
	Dianummer 14

