
 

 

 
 

Protocol Mobiliteit Erasmus+ Call 2019  
volwasseneneducatie (KA104) 
     
Procedures & voorwaarden van call tot en met selectie  
 
Doelstelling actielijn 
 

Leermobiliteit voor personeel in volwassenenonderwijs is erop 
gericht het niveau van de kerncompetenties en vaardigheden van 
dit personeel te verhogen met het doel de kwaliteit van alle 
onderwijs- en leervormen te verbeteren en die beter af te stemmen 
op de behoeften van de arbeidsmarkt en van de samenleving als 
geheel. Bijzondere aandacht zal worden geschonken aan projecten 
die tegemoetkomen aan de onderwijs-/leerbehoeften van 
kansarme lerende volwassenen (met inbegrip van vluchtelingen, 
asielzoekers en migranten). Van organisaties voor 
volwassenenonderwijs wordt verwacht dat zij de leermobiliteit van 
hun personeel op strategische wijze benutten teneinde werk te 
maken van internationalisering en hun capaciteiten te verhogen.  
 
Voor meer informatie zie de Programme guide Erasmus+ Call 
2019, pagina 77 e.v.  
 

Beschikbare subsidie KA104: € 559.847,- 
 

Subsidieaanvragers  Voor subsidie komen in aanmerking: 
• organisatie voor niet-beroepsgericht volwassenenonderwijs 

die haar personeel uitzendt naar het buitenland 
• organisatie voor niet-beroepsgericht volwassenenonderwijs 

die optreedt als coördinator van een nationaal 
mobiliteitsconsortium van organisaties voor niet-
beroepsgericht volwassenenonderwijs 

• gevestigd in Koninkrijk der Nederlanden  
• niet uitgesloten op basis van uitsluitingscriteria 

Voor meer informatie, zie de Programme guide Erasmus+ Call 
2019, pagina 78 
 

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).  

 
Aanvraagwijze • formulier: e-form 

• online aanvraagformulier is hier te vinden 
 

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/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-673318-JNYW9hqr9zMX3EoNJa666RQIEWjWb7JYaVhiLr5IhsN2yLhYVoHKIoXoIA12JGiCNfDzgRo7O2VaSC0LChfOXzm-jpJZscgsw0KN6HVldazqQH-aWKbczcAEqN0xGIcJa4fDr3UjlOzpBczfCv31Lck9oEK


 

 

 
 
 
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) 
• ontvankelijkheidscriteria: 
• 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 71 e.v. 

Aanvragen die niet aan deze criteria voldoen worden door het NA 
Onderwijs & Training afgewezen. 
 

Kwalitatieve beoordeling  Ontvankelijke aanvragen worden kwalitatief beoordeeld door een of 
twee experts.  

• zie voor criteria de Guide for Experts 
• aanvragen die niet voldoen aan de minimale kwaliteitseisen 

worden afgewezen 
• minimale kwaliteitseisen: 

o minimaal 50% van de punten per criterium 
o minimaal 60 punten totaal 

 
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. 
 
Het NA Onderwijs & Training kan naar aanleiding van deze check 
de aanvraag afwijzen dan wel de subsidievoorwaarden aanpassen. 
 

Bepaling hoogte 
toekenning 
 

Zolang de beschikbare middelen het toelaten, worden aanvragen 
die boven de threshold scoren, toegekend.  
Indien er onvoldoende middelen beschikbaar zijn om alle goede 
aanvragen toe te kennen, dan wordt er toegekend op basis van 
ranking van punten, te beginnen met de hoogste score.  
Het kan voorkomen dat delen van een aanvraag (flows) worden 
afgekeurd omdat de inhoudelijke motivatie daarvoor onvoldoende 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://www.erasmusplus.nl/sites/default/files/assets/C2019%20E%2BGuide%20for%20experts%20on%20quality%20assessment_2019.pdf


 

 

 
 

is geacht door de expert. Hierdoor kan het toegekende bedrag 
lager uitvallen dan het aangevraagde bedrag.  
 
Het NA 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. 
 

  


