
 

 

 
 

Protocol Mobiliteit Erasmus+ Call 2019  
Middelbaar beroepsonderwijs (KA116)   
      

Procedures & voorwaarden van call tot en met selectie  
 

Doelstelling actielijn 

 

Mobiliteit in beroepsonderwijs en -opleiding heeft een duidelijke 

waarde omdat het jongeren helpt zich open te stellen, hun sociale, 

professionele en transversale vaardigheden te verruimen, meer zin 

voor innovatie en initiatief en een gevoel van Europees 

burgerschap te ontwikkelen. Het is een middel om de algemene 

prestaties van de organisaties (zowel organisaties voor 

beroepsonderwijs en -opleiding als bedrijven) die bij dergelijke 

praktijken betrokken zijn, te verbeteren door duurzame 

internationaliseringsstrategieën te ontwikkelen en tegelijkertijd 

bedrijven te helpen de juiste vaardigheden te vinden om hun 

concurrentievermogen te vergroten.  

 

Voor meer informatie zie de Programme guide Erasmus+ Call 

2019, pagina 53 e.v. 

 

Beschikbare subsidie KA116: € 12.161.468,- 

(aanvragers zijn in het bezit van VET Mobility Charter) 

 

Subsidieaanvragers  Voor subsidie komen in aanmerking: 

- een organisatie voor beroepsonderwijs en -opleiding (of 

vestiging/afdeling daarvan) die lerenden en personeel 

uitzendt naar het buitenland 

- de coördinator van een nationaal mobiliteitsconsortium. 

- in bezit van VET Mobility Charter  

- gevestigd in Koninkrijk der Nederlanden  

- niet uitgesloten op basis van uitsluitingscriteria 

Voor meer informatie, zie de Programme guide Erasmus+ Call 

2019, pagina 57. 

 

In Erasmus+ KA1 mbo ligt insteek op initieel middelbaar 

beroepsonderwijs en kunnen aanvragen ingediend worden door 

mbo-instellingen of netwerken bestaande uit mbo-instellingen (een 

mbo-instelling heeft eigen studenten en staf). 

 

Openstelling en deadline  Openstelling: 

 24 oktober 2018 (publicatie) 

 15 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).                 

 

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


 

 

 
 

Aanvraagwijze  formulier: e-form 

 online aanvraagformulier is hier te vinden 

 

Toetsing op uitsluiting en 

ontvankelijkheid  

Ontvangen aanvragen worden getoetst op de volgende criteria: 

 subsidieaanvrager voldoet aan de gestelde voorwaarden 

(niet uitgesloten op basis van uitsluitingscriteria) 

 aanvraag is vóór de deadline ingediend 

 aanvraag is ingediend in het land waar de aanvragende 

organisatie is gevestigd 

 op z’n minst één geplande activiteit voldoet aan de 

ontvankelijkheidscriteria uit de Programme guide 

Erasmus+ Call 2019 

 één van de officiële EU-talen is gebruikt 

 Declaration of Honour is toegevoegd en getekend door de 

juiste Legal Representative 

 aanvraag is slechts één keer ingediend (NB: een 

organisatie mag wel onderdeel zijn van meerdere 

consortiumaanvragen) 

 in het geval van consortiumaanvragen: mandaten zijn 

toegevoegd 

 zie voor meer informatie de Programme guide Erasmus+ 

Call 2019, pagina 52 e.v. 

Aanvragen die niet aan deze criteria voldoen worden door het NA 

Erasmus+ Onderwijs & Training afgewezen. 

 

Kwalitatieve beoordeling  n.v.t. 

Selectiemethodiek Alle aanvragen die voldoen aan de ontvankelijkheids- en 

uitsluitingseisen worden meegenomen bij de berekening van de 

toekenning.   

 

Voor private instellingen met een voorlopige toekenning boven de  

€ 60.000,- geldt een financial capacity check, zie de Programme 

guide Erasmus+ Call 2019, pagina 248.   

 

Bepaling hoogte 

toekenning 

 

De hoogte van het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van de 

volgende factoren: 

 aantal en de duur van aangevraagde mobiliteiten  

 aantal studenten in de instelling 

 aanwezigheid van mobiliteit langer dan drie maanden 

 past performance: inhoudelijk: score meeste recente Final 

Report laatste vastgestelde subsidie KA1 mbo (indien 

aanwezig) 

 past performance: financieel: budgetuitputting laatste 2 

vastgestelde subsidies KA1 mbo 

 past performance: financieel: hoogte van de meeste 

recente subsidietoekenning KA1 mbo 

 

Voor meer informatie, zie de Programme guide Erasmus+ Call 

2019, pagina 60. 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-578909-QwzRzbUqpj2JiZpTwLYfRe6cXEAAeYvKHockg6kHjszRoHxJu8Gx3AUiSMGrGZvUoLgEZDGv1CbAniQ1qKlIHgm-jpJZscgsw0KN6HVldazqQH-5YzdykzzaQMA5fzzv22YPlJRjnfpsAKkoCy4gVO9rKxjm
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en


 

 

 
 

 

Bovendien dient rekening gehouden te worden met: 

 verdeling studentmobiliteit vs. staff mobiliteit 

 aandeel longterm studentmobiliteit (3 maanden of langer) 

 

Voor private instellingen met een voorlopige toekenning boven de  

€ 60.000,- geldt een financial capacity check, zie de Programme 

guide Call 2019, pagina 248.  

 

Het NA Erasmus+ Onderwijs & Training kan naar aanleiding van 

deze check de aanvraag afwijzen dan wel de subsidievoorwaarden 

aanpassen. 

 

Het NA Erasmus+ Onderwijs & Training beoogt uiterlijk 31 mei 

2019 aanvragers hiervan op de hoogte te stellen. 

 

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. 

 

 


