
Uitvraag Corona

De belangrijkste bevindingen
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Inleiding

§ Erasmus+ heeft half april een vragenlijst gestuurd naar de projectcoördinatoren in alle sectoren. Deze 
zijn in de periode 18 april t/m 8 mei ingevuld.

§ Doel van de vragenlijst was om een globaal inzicht te krijgen in de de impact van het coronavirus op de 
projecten.

§ De response was als volgt (stand 11 mei):

§ In deze rapportage worden de belangrijkste bevindingen gedeeld.
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Sector Respons

HO 47

MBO 25

PO/VO (KA101) 30

PO/VO (KA229) 88

VE* 1

* VE is (vanwege de geringe response) nu niet meegenomen in deze rapportage



% van de mobiliteit  afgebroken of geannuleerd
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PO/VO (KA229)

HO
PO/VO (KA101)

MBO

• Niet alle mobiliteiten zijn afgebroken of geannuleerd (bij gemiddeld 20% tot maximaal een kwart van de mobiliteiten)
• Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan dat driekwart tot alle mobiliteiten zijn afgeschaft of geannuleerd
• Geen grote verschillen in de sectoren



Volgend seizoen alsnog gaan?
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• Het overgrote deel van de studenten/leerlingen/staf krijgt de mogelijkheid volgend schooljaar/studiejaar alsnog te gaan

HO

MBO

PO/VO (KA101)

PO/VO (KA229)



Eerste helft school/studiejaar afgelasten?
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HO

MBO

PO/VO (KA101)

PO/VO (KA229)

Grote verschillen in de sectoren:
• HO: meerderheid wil in de eerste helft afgelasten
• MBO: meerderheid wil in de eerste helft van het volgend seizoen juist door met de uitwisselingen
• PO/VO: daar is het beeld verdeeld



Hele school/studiejaar afgelasten?
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• (Overgrote) meerderheid in alle sectoren geeft aan volgend seizoen door te willen gaan
• De respondenten in PO/VO zijn wel (een stuk) minder stellig dan de respondenten in HO en MBO

HO

MBO

PO/VO (KA101)

PO/VO (KA229)



Studenten/leerlingen/staf hebben intentie om alsnog te gaan?
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• Overgrote meerderheid van de studenten, leerlingen of staf heeft de intentie om alsnog te gaan
• Dat geldt het meest in het HO en in iets mindere mate in het PO/VO

HO MBO PO/VO (KA101) PO/VO (KA229)



Management dringt aan op stilleggen mobiliteiten
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• Er is weinig druk vanuit het management van onderwijsinstellingen in HO en MBO om de mobiliteiten stil te leggen
• Bij PO/VO-instellingen is dit wel het geval

HO MBO PO/VO (KA101) PO/VO (KA229)



Dit wil ik nog even kwijt… (een selectie)
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HO

• We communiceren op 15 mei of de exchange in fall 2020 doorgaat of dat er alleen voor een aantal opleidingen (waarbij 
exchange een verplichting is) een uitzondering wordt gemaakt. In deze overwegingen laten we stages buiten beschouwing.

• Er is -bij ons management- behoefte aan een landelijke lijn, een lijn die wat verder vooruit kijkt dan een paar weken. 
• In geval van blended mobility zijn wij benieuwd of studenten nog wel naar het buitenland willen: de buitenlandse partners 

zouden dan eerst virtuele mobiliteit moeten aanbieden en vervolgens overgaan op fysieke mobiliteit. Voor studenten is dit 
mogelijk minder interessant omdat zij gemiddeld genomen voor de “full experience” van exchange gaan, inclusief verhuizen, 
wonen in het buitenland, sociaal netwerk opbouwen en feesten. Afhankelijk van hoe lang die virtuele periode duurt (of de 
inschatting daarvan) zullen studenten kiezen voor deze optie of toch kiezen voor een minor in NL.

• We zijn van plan om zo gauw mogelijk tot een beslissing te komen. Dit heeft echter ook mee te maken of wij zelf gaan open 
in augustus. Er worden op dit moment verschillende scenario's uitgewerkt. -virtuele exchange, exchange beperkt tot 
bepaalde landen/regio's, geen exchange. Stafleden worden aangeboden om op een latere moment hun mobiliteit te doen, 
bij studenten is dit nog niet het geval (daarom heb ik - weet ik nog niet- ingevuld).

• Wij hebben als instituut vooral in semester 1 (Erasmus) mobiliteit. Dit was voor de lockdown al afgerond. 1 staff Mobilty is 
niet doorgegaan en daarbij valt op dat het best een gedoe is dit te annuleren, dat zou makkelijker moeten kunnen zijn, lijkt 
me. Verder waren de aantal studenten die in semester 1 2021 zouden starten hoopvol, maar ik krijg logischerwijs steeds 
meer afmeldingen. We proberen als tmh flexibel te zijn, wellicht door delen van het studieprogramma om te draaien, zodat 
studenten later in het studiejaar 2021 alsnog een mobilty kunnen doen. Definitieve besluiten volgen pas zodra we meer 
weten. De intentie is dat alles zoveel mogelijk door zal gaan, binnen alle beperkingen en zolang de student het ziet zitten.



Dit wil ik nog even kwijt… (een selectie)
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MBO

• Hoe gaan we om met studenten die nu het keuzedeel: Internationaal 2: werken in het buitenland doen en straks 
(volgens plan eind augustus) door Corona misschien niet naar buitenland kunnen. Is er een andere manier denkbaar 
om hen toch dat keuzedeel te kunnen laten behalen? Hoe gaan andere scholen hiermee om? Wij merken wel dat er 
studenten terugkrabbelen van een IBPV, onzeker zijn of ze wel kunnen/willen gaan. Mede door gesprekken met 
ouders, dus de groep die daadwerkelijk wil gaan is kleiner dan we aan begin van dit schooljaar hebben verwacht.

• Het Horizon College kijkt uit naar richtlijnen om In KA1 projecten een vorm van fysieke mobiliteit te laten voorafgaan 
door virtuele mobiliteit en biedt aan om aan de ontwikkeling van dergelijke activiteiten een bijdrage te leveren.

• Omdat we idd vrezen dat het aantal mobiliteiten minder zullen zijn het komende jaar zijn we wel bezig om te kijken 
hoe we internationalisering toch op de kaart kunen houden. We doen dat door I@H, samenwerking in de euregio 
(dus dichtbij huis in BE en DE) en studenten die nu afstuderen alsnog de kans te geven om als alumnus op stage te 
gaan als ze dat willen. Ik ben benieuwd wat andere instellingen doen om het vlammetje aan te houden.



Dit wil ik nog even kwijt…

11

PO/VO 

KA 101
• Ik hoop dat het niet al te ingewikkeld wordt qua verantwoording en administratieve ‘rompslomp’. Zou het mogelijk zijn om lopende subsidies automatisch 

met een jaar te verlengen?
• Door al aangevraagde verlenging tot mei 2021 heb ik mogelijkheid project te verplaatsen naar 2021. Afhankelijk van de veilige situatie dan kan het project 

doorgaan, indien nog steeds onveilig dan niet. Is een project in eigen land een optie in deze periode vanuit het Erasmus budget?
• KA1 is een twee jarig project dus we hopen, dat volgend schooljaar er alsnog een moment komt dat nascholingen wel verantwoord te realiseren zijn.
• Als het kan willen we graag weer naar Zweden. Echter de maatregelen hier zijn anders dan in Zweden. Het is voor alsnog lastig de afspraken die we in 

Nederland hebben van 1,5 meter ook in Zweden te handhaven. We hebben de intentie weer op te starten vanaf medio september 2020 en dan in te halen 
wat er gepland stond.

KA 229

• Ik hoop dat we ons project langer mogen maken dan 36 maanden om alsnog onze leerlingen op uitwisseling te laten gaan. 
• Er is nog heel veel onzeker. Op dit moment beperkt de school zich tot nadenken over lesgeven ná 1 juni en is Internationalisering geen top-prioriteit
• Het zal een moeilijke tijd worden, waarbij het lang zal gaan duren voordat uitwisselingen weer mogelijk zullen zijn. Wellicht is het verstandig, wanneer dit 

weer mogelijk is om hierover een nascholing te organiseren, evt. online als samenkomsten nog steeds niet mogelijk zijn. Het is denk ik goed om ervaringen 
in deze met elkaar uit te wisselen

• Ook al is het ons gelukt voor het burgerschapsproject een digital talk-ronde met een Europese beroemdheid te organiseren met leerlingen uit de vier 
partnerscholen is het niet vergelijkbaar met de ervaringen die leerlingen en docenten maken als ze fysiek op reis gaan

• Het is wat vreemd dat je via de Mobilitytool best wat moet verantwoorden, terwijl overduidelijk is waarom de uitwisseling niet door kon gaan. Force 
majeur Corona zou toch genoeg moeten zijn?

• Deze enquête is te vroeg! Veel van de vragen zijn door de toestand rondom het coronavirus op school nog niet besproken omdat uitwisselingen en 
schoolreisjes nu niet op de agenda staan van de schoolleiding die andere zaken zoals het eindexamen en de afronding van het schooljaar als prioriteit 
heeft.



Contactgegevens NA Erasmus+ Onderwijs & Training

po-vo-ho@erasmusplus.nl

mbo-ve@erasmusplus.nl

Wil je meer weten?

Neem dan contact op met Martijn van Triest (mvantriest@erasmusplus.nl)
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