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Protocol Partnerschappen tussen scholen 

Erasmus+ Call 2019  
primair en voortgezet onderwijs (KA229)  
     

Procedures & voorwaarden van call tot en met selectie  

 

Doelstelling actielijn 

 

School Exchange Partnerships (SEP), oftewel strategische 
partnerschappen tussen scholen zijn een perfecte mogelijkheid 
voor scholen die een uitwisselingsproject met andere scholen in 
Europa willen opzetten, waaraan zowel docenten als leerlingen 

kunnen meedoen. Het zijn kleinschalige projecten met focus op 
leerlingenmobiliteit. 

 
Voor meer informatie zie de Programme guide Erasmus+ Call 

2019, pagina 101 e.v. 

 

Beschikbare subsidie per 

actielijn 

KA229: € 7.473.678,- 

Subsidieaanvragers  Voor subsidie komen in aanmerking: 

 zie lijst met aanvragers die in aanmerking komen voor 

subsidie  

 niet uitgesloten op basis van uitsluitingscriteria, zie de 
Programme guide Erasmus+ Call 2019, Part C 

Voor meer informatie, zie de Programme guide Erasmus+ Call 

2019, pagina 114 e.v.  

 

Openstelling & deadline  Openstelling:  

 24 oktober 2018 (publicatie) 

 14 november 2018 (voorlichting) 

 

Deadline:  

 26 maart 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: 
 naleving van de subsidiabiliteits- en uitsluitingscriteria, 

voor meer informatie, zie de Programme guide Erasmus+ 

Call 2019, Part C 

 verificatie voor uitsluiten dubbele projectfinanciering  

 beoordeling selectiecriteria, zie Guide for Experts, (d.w.z. 

operationele capaciteit volgens richtlijnen van de EC) en 

toekenningscriteria 

Aanvragen die niet aan deze criteria voldoen worden door het NA 

Erasmus+ Onderwijs & Training afgewezen. 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://www.erasmusplus.nl/sites/default/files/assets/Downloads/2019/po-vo/List%20of%20Eligible%20Organisations%20-%20School%20Education%20-%20Call%202019.docx.pdf
https://www.erasmusplus.nl/sites/default/files/assets/Downloads/2019/Call_for_proposals_2019.pdf
https://www.erasmusplus.nl/sites/default/files/assets/Downloads/2019/po-vo/List%20of%20Eligible%20Organisations%20-%20School%20Education%20-%20Call%202019.docx.pdf
https://www.erasmusplus.nl/sites/default/files/assets/Downloads/2019/C2019%20E%2BGuide%20for%20experts%20on%20quality%20assessment_2019.pdf
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Kwalitatieve beoordeling  Ontvankelijke KA2 aanvragen worden kwalitatief beoordeeld door: 

één expert voor projecten met budgetten < € 60.000,-. Door twee 

experts voor projecten met budgetten > € 60.000,-  
 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 

kwaliteitseisen worden gerankt op basis van de score (van de 

onafhankelijke experts) van aanvraag. Projecten worden toegekend 

zo lang het subsidieplafond hier ruimte voor biedt.  

 

Mits er voldoende projecten zijn die voldoen aan de kwaliteitsnorm, 

komen er twee of drie op de reservelijst. Deze projecten kunnen 

nog benaderd worden voor subsidie wanneer een of meerdere van 

de in eerste instantie voorgestelde projecten geen doorgang vindt 

voor eind december van het call jaar. 

 
Voor private instellingen met een aanvraag boven de € 60.000,- 

vindt tevens een financial capacity check plaats, zie de Programme 

guide Erasmus+ Call 2019, pagina 256. 

 

Bepaling hoogte 

toekenning 

 

Vanuit de kwalitatieve beoordeling wordt de hoogte van een 

mogelijke subsidietoekenning bepaald. Dit is afhankelijk van de 

beoordeling van de experts en de subsidiabiliteit van de 

aangevraagde kosten.  

Voor het bepalen van de subsidiabiliteit worden de regels zoals 

gecommuniceerd via de programme guide van het betreffende 

calljaar gehanteerd. 

Het NA Onderwijs & Training beoogt uiterlijk voor augustus 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.  

 

Voor meer informatie, zie de Programme guide Erasmus+ Call 

2019: Part C, Wat gebeurt er wanneer de aanvraag wordt 

goedgekeurd? – subsidiebedrag.  

 

 

https://www.erasmusplus.nl/sites/default/files/assets/C2019%20E%2BGuide%20for%20experts%20on%20quality%20assessment_2019.pdf

