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Protocol Mobiliteit buiten Europa Erasmus+  
Call 2019  
hoger onderwijs (KA107)   
     
Procedures & voorwaarden van call tot en met selectie  
 
Doelstelling actielijn 
 

• versterking van kerncompetenties en vaardigheden 
• betere arbeidsperspectieven en carrièremogelijkheden 
• beter begrip van culturele diversiteit en bijdrage tot een 

hechtere samenleving 
• verruiming leermobiliteit 
• intensivering samenwerking tussen de onderwijs- en 

opleidingswereld en het beroepsleven 
Voor meer informatie zie de Programme guide Erasmus+ Call 
2019, pagina 29. 

 
Beschikbare subsidie KA107: € 5.566.017,- 
Subsidieaanvragers  Voor subsidie komen in aanmerking: 

• hoger onderwijsinstelling 
• in bezit van ECHE 
• gevestigd in Koninkrijk der Nederlanden 
• niet uitgesloten op basis van uitsluitingscriteria  

Voor meer informatie, zie de Programme guide Erasmus+ Call 
2019, pagina 34 en 38. 

 

Openstelling & deadline  Openstelling:  
• 24 oktober 2018 (publicatie) 
• 6 november 2018 (voorlichting) 

 
Deadline:  

• 12 februari 2019 (12:00 uur CET) 
Vanwege technische problemen in de aanvraagformulieren is 
de deadline van 5 februari verplaatst naar: 12 februari 2019 
(12.00 uur CET).      

 

Aanvraagwijze • formulier: e-form 
• online aanvraagformulier is hier te vinden 

 

Toetsing 
ontvankelijkheid 

Ontvangen aanvragen worden getoetst op de volgende criteria: 
• subsidieaanvrager voldoet aan de gestelde voorwaarden  
• instelling is in het bezit van ECHE 
• aanvraag is ingediend voor de gestelde deadline 
• Declaration of honour is getekend door de legal 

representative 
• aanvraag is ingediend bij het NA van het land waarin de 

instelling gevestigd is 
• aanvraag bevat minimaal één mobiliteitsaanvraag voor 

studie, stage of stafmobiliteit 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://www.erasmusplus.nl/sites/default/files/assets/Downloads/2019/Call_for_proposals_2019.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home/all-applications?year=2019&roundCcm2Id=31047463&draft=true&submitted=true&unsubmitted=true&deleted=true&reopened=true&reopenedNA=true&orderBy=LAST_DATE_MODIFIED&order=DESC&nbRecords=10
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• aanvraag moet tenminste één partner country bevatten. 
• aanvraag is geschreven is een officiële taal uit de Europese 

Unie. 
• aanvrager mag maximaal één aanvraag per aanvraagronde    
Aanvragen die niet aan deze criteria voldoen worden door het 
NA afgewezen. 

 

Kwalitatieve beoordeling  Ontvankelijke aanvragen worden kwalitatief beoordeeld door één 
externe expert: 

• zie voor criteria de Guide for Experts, pagina 30 t/m 32 
• zie voor criteria de Programme guide Erasmus+ Call 2019, 

pagina 40  
• aanvragen worden per partner country apart beoordeeld 
• aanvragen voor een partner country, die niet voldoet aan 

de minimale kwaliteitseisen, wordt afgewezen 
• minimale kwaliteitseisen per partner country: 

o minimaal 15 punten voor criterium “relevance” 
o minimaal 60 punten voor totale aanvraag 

 

Selectiemethodiek Alle aanvragen die voldoen aan de ontvankelijkheids- en minimale 
kwaliteitseisen worden per budget enveloppe gerankt op basis van 
de score van aanvraag per partner country. Projecten worden 
toegekend zo lang het budget per budget enveloppe hier ruimte 
voor biedt. 
 

Bepaling hoogte 
toekenning 
 

De hoogte van het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van de 
volgende factoren: 

• het totaal beschikbare budget per partner country of regio 
• het aantal aangevraagde mobiliteitsperiodes en 

maanden/dagen 
• geografische spreiding binnen een regio 

 
Het NA Erasmus+ Onderwijs & Training mag mobiliteiten 
toekennen aan een partner country wat lager gerankt is in de 
regionale ranking, mocht dat nodig zijn om geografische spreiding 
te verzekeren in de regio. 

 

Het NA Erasmus+ Onderwijs & Training is niet verplicht al de 
mobiliteiten toe te kennen voor een bepaald partner country als de 
aanvraag buitensporig is ten aanzien van het beschikbare budget. 

 

Daar waar mogelijk en in aanvulling op de ranking en geografische 
spreiding, mag het NA Erasmus+ Onderwijs & Training het 
beschikbare budget zo wijd mogelijk spreiden om dominantie van 
een klein aantal hoger onderwijsinstellingen te voorkomen. Het NA 
moet ervoor zorgen dat ze zo inclusief mogelijk is, maximale 
participatie van hoger onderwijsinstellingen zonder ondermijning 
van kwaliteit, geografische spreiding of het minimum aantal 

https://www.erasmusplus.nl/sites/default/files/assets/C2019%20E%2BGuide%20for%20experts%20on%20quality%20assessment_2019.pdf
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mobiliteiten wat moet zorgen voor de haalbaarheid van een 
project. 

 
Verantwoording   De uitkomsten van de selectie worden voorgelegd aan het 

Nationaal Evaluatie Comité.  
 
Het NA Erasmus+ Onderwijs & Training publiceert op de website de 
voorlopige subsidietoekenningen en een 
verantwoordingsdocument. 

 
 


