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 Welke vragen hebben jullie voorafgaand aan de 
presentatie?

 Wie heeft er al eerder een KA1 aanvraag ingediend?

 Aan wat voor een soort ondersteuning hebben jullie 
behoefte?

Wat zijn jullie behoeften?



Erasmus+… in 150 seconden

https://www.youtube.com/watch?v=acKUBjRnA8w

https://www.youtube.com/watch?v=acKUBjRnA8w


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?



Erasmus+

Mobiliteit Strategische 
partnerschappen

Beleids-
ondersteuning



Voor wie?
Mbo-studenten en professionals

Wat kun je dan doen?
 Mbo-studenten:

 op studie/stage naar mbo-school of bedrijf:
• 2 weken – 3 maanden (kort)
• 3 – 12 maanden (lang)

 Professionals:
 Lesgeven op VET-school
 Stage of ‘job-shadowing’ op mbo-school of in bedrijf

• 2 dagen tot 2 maanden

KA1 Individuele mobiliteit



Institutionele samenwerking waarin gewerkt kan worden 
aan het uitwisselen van good practices en/of het 
ontwikkelen van methoden, (delen van) curricula, (delen 
van) kwalificaties, etc.

Twee varianten: 
 Exchange of good practises
 Supporting innovation

KA2 Strategische partnerschappen



Projectduur tussen 12 en 36 maanden

Transnationaal netwerk van 
minimaal drie organisaties 

uit ten minste drie programmalanden, 
(EU + Macedonië, IJsland, Liechtenstein, 
Noorwegen & Turkije)

Organisaties van partnerlanden 
(niet-programma landen) Eén 

aanvraag per consortium

alleen indien significante toegevoegde 
waarde

Open acces requirement
resultaten vrij beschikbaar stellen 
binnen en buiten partnerschap, open 
licenties (later meer)

Mobiliteit binnen het project KA2 toegestaan mits het bijdraagt aan de 
projectdoelstelling

Kaders/voorwaarden KA2-
projecten



 Professionalisering
 docenten, management, medewerkers, 

praktijkopleiders, etc.
 Inclusie
 kansengelijkheid, toegankelijkheid van onderwijs…
 diversiteit, taal, (wereld-) burgerschap, 

interculturele vaardigheden…
 discriminatie, racisme, pesten en geweld, etc.

 Verbreding van sectoren
 Kwaliteit van mobiliteit
 Impact

Nationale prioriteiten Erasmus+



Wat is het hogere doel
dat je met jouw

instelling wilt bereiken
door een Erasmus+ 

project?



Denken vanuit Impact…

www.impacttool.nl

http://www.impacttool.nl/
http://www.impacttool.nl/


 Relevantie van de aanvraag (30)

 Kwaliteit van het projectontwerp/projectorganisatie 
en implementatie (40)

 Impact en disseminatie (30)

Waar wordt een KA1-aanvraag 
op beoordeeld?



1. Veel enthousiasme! 
2. Is er voldoende animo onder de beoogde doelgroepen? 
3. Helder wat je beoogt met internationalisering? Vanuit daar keuzes

maken voor selectiecriteria etc.
4. Iemand die zich verdiept in randvoorwaarden Erasmus+
5. Partners in het buitenland of een contact/bureau die deze partners 

voor je heeft  advies is op termijn toe te werken naar vast 
partnerbestand

6. Draagvlak bij management; want ‘de kost gaat voor de baat uit…’
7. Een goede schrijver; iemand die subsidieaanvragen/rapportages

kan schrijven
8. Indien gestart: iemand die het leuk vindt om met online 

tools/administratie bezig te zijn voor registratie/verantwoording
van je mobilteiten/project

9. Gouden tip: start ook altijd direct met staff mobility

Hoe te starten met mobiliteit?
Wat is praktisch nodig? 



 Erasmus+ Programmagids: pagina 51-62 
Let op: gaat om info zónder de VET Mobility Charter, en in 
de bijlage van de PG vind je meer info over praktische 
implementatie

 Bij één van de consultants van het Nationaal 
Agentschap Erasmus+ 

Meer informatie over KA1 mbo
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Eerden
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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


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 
 Dinsdag 5 februari 2019 om 12:00 uur

Benader hiervoor:
 Consultant van het NA (indien al toegewezen)

 Of anders je verzoek via mbo-ve@erasmusplus.nl of 
bel 073 6800 762

Vragen of contact? 

mailto:mbo-ve@erasmusplus.nl


Bedankt en
succes!
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