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Erasmus+ in cijfers (mei 2019)

Huidige EU-programma 
2014-2020

Nieuwe EU-programma
2021-2027

14,7 miljard
budget

4 miljoen 
deelnemers

30 miljard
budget

12 miljoen 
deelnemers



Erasmus+ in cijfers (mei 2019)

In Nederland

320.000 
deelnemers 

30.000 
deelnemers 

per jaar

Vanaf 1987
10.000.000

Europeanen bereikt

In Europa



Wat is het doel van Erasmus+?

“Changing lives, opening minds”
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Het NA: Wat is het?
 NA: Nationaal Agentschap Erasmus+ 
 Uitvoering programma Erasmus+ in Nederland
 CINOP voor mbo en ve

 CINOP realiseert gefundeerde, integrale en 
toepasbare oplossingen voor complexe 
onderwijs- en arbeidsmarktvraagstukken

 Nuffic voor po/vo en ho
 Toekenning projectsubsidies en toezien op de 

kwaliteit, juiste implementatie en impact.



Het NA: Wat doen we?
Van strategisch beleid tot aan details…
Van inhoud tot aan procedures…

 Voorlichtingsbijeenkomsten
 Adviesgesprekken
 Contactseminars in Nederland/Europa
 Webinars
 Promotietoolkit

 Online tools
 Impacttool
 Participants reports
 Mobility Tool+
 Online Language Support (OLS)



Het NA: Wat doen we?
Van strategisch beleid tot aan details…
Van inhoud tot aan procedures…

 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 (biijvoorbeeld door TCA’s)
 Delen van inspiratieverhalen
 Reactief en proactieve ondersteuning

Wij ondersteunen bij de hele internationalisering van de instelling.



Wat vinden we belangrijk?

Inclusie

Professionalisering

Digitalisering

Impact



Impact

www.impacttool.erasmusplus.nl



KA1, KA2 en KA3 (?!)

Mobiliteit Strategische 
partnerschappen

Beleids-
ondersteuning



KA1 Individuele mobiliteit
Voor wie?
Mbo-studenten én professionals

Wat kun je doen?
 Mbo-studenten:

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

 Professionals:
 Lesgeven bij een organisatie die zich richt op beroepsonderwijs
 Stage of ‘job-shadowing’ op mbo-school of in bedrijf

• 2 dagen tot 2 maanden



KA2 Strategisch partnerschappen
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 Strategisch partnerschappen
Projectduur tussen 12 en 36 maanden

Transnationaal netwerk van 
minimaal drie organisaties 

uit ten minste drie programmalanden, 
(EU + Noord-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



KA1 Aanvraag: waarop wordt je 
beoordeeld?

 Relevantie van de aanvraag (30)
 Kwaliteit van het projectontwerp/projectorganisatie 

en implementatie (40)
 Impact en disseminatie (30)



Wil je meer weten over 
Mobiliteit van student of professionals of Strategische Partnerschappen?

Bekijk de subsidiemogelijkheden op

www.erasmusplus.nl



Ondersteuning
 Website www.erasmusplus.nl   
 Programme Guide
 Nieuwsbrief NA Erasmus+
 Promotietoolkit
 Socialmedia-kanalen NA Erasmus+

 LinkedIn
 Facebook
 Twitter
 Vimeo



Changing lives,
opening minds

Heb je vragen over Erasmus+? 
Neem dan contact met ons op, we staan altijd voor je klaar!

Contactgegevens NA Erasmus+ Onderwijs & Training: 

mbo-ve@erasmusplus.nl of 073 6800 762 
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