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13:00-14:00u - Plenair
• Introductie van methode en huisregels
• Update Corona en accreditatie
• Resultaten inventarisatie vragenlijst

14.15-15.30u
• Vraag 1 - subgroep
• Terugkoppeling vraag 1 - plenair
• Vraag 2 - subgroep

15.30-16:00u - Plenair
• Terug koppeling vraag 2
• Terugkoppeling vragen uit chat
• Afsluiting



Introductie Methode en Huisregels

• Graag microfoon dempen en camera uitzetten als je niet aan het woord bent (in 
grijze balk onderin scherm)

• Vragen kun je stellen in de chat 
• Presentatie wordt achteraf gedeeld



FAQ Corona update
& 

Call for Accreditatie

 Gonnie van der Eerden
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Bekendmaking uitslag Call 2020

Vertraging, we streven naar bekendmaking uitslag uiterlijk 5 juni
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Belangrijkste updates (al gemeld bij MBO Raad overleg 
dd 14-5)

1. Verlenging 2018 projecten: 
Verlenging met maximaal 12 maanden mogelijk
Uiterlijke einddatum 31-12-2021

2. Het bedrag dat de student mag houden:
Blijft: beslissing ligt bij de school
Werkelijke kosten / Eerste betaling / gehele beursbedrag / unit costs bedrag 
van de werkelijke duur van de mobiliteit

3. Uitgewerktere richtijnen documentatie:
 Afwijzing declaratie;
 Mailwisseling met de verzekeringsmaatschappij waarin wordt aangegeven dat de kosten 

wel/niet worden vergoed;
 Door de verzekeringsmaatschappij verstrekte informatie m.b.t. vergoeding als gevolg 

van de pandemie (bijvoorbeeld een mail die naar iedere verzekerde verstuurd is of 
Q&A’s op de website van de verzekeringsmaatschappij).              
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Bewijsstukken 
A. Deelnemer is niet verzekerd 
 De deelnemer verklaart dat hij/zij niet verzekerd is.
 Bovenstaande mailwisseling (o.i.d.) dient in het dossier te worden bijgevoegd
 Let op: soms zijn er aanwijzingen dat iemand wel verzekerd is (bijv. wanneer op het ticket staat 

dat er een annuleringsverzekering is afgesloten).

B. Deelnemer is wel verzekerd
 De deelnemer verklaart dat hij/zij wel verzekerd is.
 De deelnemer voegt bewijsstukken toe. Een aantal voorbeelden van mogelijke bewijsstukken:

 Afwijzing declaratie;
 Mailwisseling met de verzekeringsmaatschappij waarin wordt aangegeven dat de kosten 

wel/niet worden vergoed;
 Door de verzekeringsmaatschappij verstrekte informatie m.b.t. vergoeding als gevolg van de 

pandemie (bijvoorbeeld een mail die naar iedere verzekerde verstuurd is of Q&A’s op de 
website van de verzekeringsmaatschappij).              

De betreffende bewijsstukken dienen in het dossier te worden vastgelegd.
Een verzekerde heeft overigens altijd recht op een afwijzing/goedkeuring van een declaratie.
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Wijzigingen betreffen:

 Vraag 4
 Vraag 7 en 8
 Vraag 11
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Nieuwe updates

1. Projectverlenging ook voor Call 2019 en Call 2020 mogelijk met 12 maanden
2. Amendement niet nodig wanneer er geschoven wordt met budgetten binnen de 

GA. (dus ook naar Organisational Support!)
3. Nieuwe OLS regels
4. Virtuele mobiliteit
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Projectverlenging

Projecten kunnen met maximaal 12 maanden verlengd worden middels een 
Amendement. 
Call 2018: tot maximaal 31-12-2021
Call 2019: tot maximaal 31-12-2022
Call 2020: tot maximaal 31-12-2023
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Budgetposten schuiven

In geval van budgetverschuivingen die door Corona zijn veroorzaakt, mag er binnen 
het volledige budget vrij geschoven worden tussen budgetcategorieën. 
dat betekent: er is geen amendement nodig wanneer de verschuiving buiten de 
plafonds valt die in de Grant Agreement genoemd worden. 
Dit geldt ook voor Organisational Support

11



OLS Taalcursus

Om taalleren te bevorderen mag een OLS licentie voor test en cursus verstrekt 
worden aan:
 Studenten die hun mobiliteit hebben moeten uitstellen
 Studenten die hun mobiliteit in de loop van 2020 gepland hebben
 Studenten die (eerder) terug zijn gekomen, houden toegang tot 4 maanden na de 

einddatum (MT+) van hun mobiliteit
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Virtuele mobiliteit / blended mobility

Mogelijkheid om uitwisseling te starten met een virtuele activiteit zoals 
afstandsonderwijs, virtuele training of online vrijwilligerswerk. 
Als de reisbeperkingen vanwege COVID-19 zijn opgeheven, kan dit later worden 
gecombineerd met een fysieke mobiliteit in het buitenland.
Uitwerking en regelgeving volgt

Hier zijn veel creatieve vormen mee te verzinnen!
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Call for Accreditation

 Vandaag verschenen, aanvraagformulier nog niet beschikbaar

 Deadline: 29 oktober 2020, 12:00 CET

 Online informatiebijeenkomst op 30 juni 
 Daarin uitgebreide informatie

 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-
accreditation_en
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Accreditatie

 Accreditatie biedt de ruimte voor jaarlijks eenvoudige budgetaanvragen 
gedurende het gehele programma 2021-2027

 Verschuiving van projectaanpak naar organisatieaanpak
 KA102 en KA116 (en andere mbo-organisaties) kunnen een aanvraag voor 

Accreditatie doen
 Zowel individueel als in consortium mogelijk
 Consortia kunnen geen budgetaanvraag doen, zonder Accreditatie
 Huidige VET Charterhouders doen dat via een light-procedure
 Excellence label voor ervaren Charterhouders
 Als organisatie ook actief in po/vo en/of ve? Dat zijn losse accreditaties en dus 

ook verschillende aanvragen
 Nederland stelt geen maximum aan aantal Accreditaties
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Resultaten inventarisatie vragenlijst

 Siena Uiterwijk Winkel
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Q1: Gebruik van vast format voor vergoeding

32%

30%

38%

Student

Ja, en dat is inzichtelijk en vindbaar voor studenten
Ja, maar dat is alleen bekend bij het bureau internationalisering
Nee, dat kan per geval verschillend zijn

27%

29%

44%

Medewerker

Ja, en dat is inzichtelijk en vindbaar voor medewerkers
Ja, maar dat is alleen bekend bij het bureau internationalisering
Nee, dat kan per geval verschillend zijn



Anders, namelijk:
• De ontvangen vergoeding van het 

stagebedrijf
• Faciliteiten ter plaatsen
• Vast bedrag per week
• Uitwonende beurs DUO
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Anders, namelijk:
• Werkelijk gemaakte kosten
• Vast bedrag per week
• Aantal aanvragen en 

toegewezen bedrag



De wijze waarop de vergoeding wordt bepaald

• Begroting gemaakt door student of medewerker
• Door E+ aangeraden bedrag voor locatie en tijdsduur
• Op basis van werkelijke kosten voornamelijk bij medewerkers
• Persoonlijk gesprek met student



67%
9%

15%

3% 6%

Tevredenheid
budgetverdeling vergoeding

student

Tevreden, ik vind de vergoedingen prima

Tevreden, maar ik vind de vergoedingen laag

Tevreden, maar ik vind de vergoedingen hoog

Niet tevreden, ik vind de vergoedingen te laag

Niet tevreden, ik vind de vergoedingen te hoog
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7%
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Tevredenheid budgetverdeling
vergoeding medewerker

Tevreden, ik vind de vergoedingen prima

Tevreden, maar ik vind de vergoedingen laag

Tevreden, maar ik vind de vergoedingen hoog

Niet tevreden, ik vind de vergoedingen te laag

Niet tevreden, ik vind de vergoedingen te hoog



62%

38%

Is er een maximale/minimale vergoeding?

Nee Ja

Student:
• €2380
• E+ maximum

Medewerker:
• E+ maximum
• Werkelijke kosten



Vraag 1: Wat vinden studenten/medewerkers van 
de vergoeding

• Hoe zouden studenten antwoord geven op deze vragen? 

• Wat zouden zij denk je het liefst anders zien? (denk ook anders dan 

alleen €)

• Hoe zouden medewerkers antwoord geven op deze vragen? 

• Wat zouden zij denk je het liefst anders zien? (denk ook anders dan 

alleen €)

• 20 minuten voor deze uitwisseling

• Terugkoppeling via mentimeter: plenair om 14:35



Teams verdeling
Marina Smits
Mieke Veenink
Georgia Vasilaras
Bas van den Hout
Aracely Andreu
Dominique Groot
Sabine Schroten
Annemieke Top
Marijke Kramer
Berti Brouwers
Sandy Fenyvesi-Opmeer

Andre Schoonhoven
Lisette Lagrouw
Gerdien Lambregtse-Baan
Marianne van Driel
Norbert Ruepert
Verena Reinders
Renée Frommé
Yvonne van den Dungen
Hanneke Smid
Jos Tomassen
Roy Breinburg

Udo Lut
Maartje Meijers-Nooteboom
Pauline van den Bosch 
Marit den Ouden
Petra Roselle
Fiona Alwayn
Ellen Quartel
Marcel Wiggers
Margreet Bakker
Jan Jeronimus
Peter Stolk

Odyle de Roos
Sjoerd Wanrooij
Evelien Kist
Marjolein Mahu-Bosch
Annechien Deurloo
Lianne Hendriks
Hans Steneker
Jasper van Pelt
Carolien Laeijendecker
Elize Ballester

Blauw

G
eel

G
roen

O
ranje



Pauze

 13:35-13:50
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Terugkoppeling
Vraag 1: Wat vinden studenten/medewerkers van de vergoeding?

Ga naar www.mentimeter.com:
Inlogcode: 26919

1. Vul één woord in, dat voor jou het belangrijkste uit de discussie 
over studenten beschrijft

2. Vul één woord in, dat voor jou het belangrijkste uit de discussie 
over medewerkers beschrijft



Vraag 2
Meer studenten op stage of een
hogere vergoeding per student?

Ofwel:

Hoe optimaliseer je de balans
tussen zoveel mogelijk studenten
op stage laten gaan en stages 
mogelijk maken voor iedereen, 
ongeacht de persoonlijke
financiële situatie?

• 20 minuten voor deze uitwisseling

• Terugkoppeling in pitch van maximaal 1 minuut: plenair om 15:30



Teams verdeling
Marina Smits
Mieke Veenink
Georgia Vasilaras
Bas van den Hout
Aracely Andreu
Dominique Groot
Sabine Schroten
Annemieke Top
Marijke Kramer
Berti Brouwers
Sandy Fenyvesi-Opmeer

Andre Schoonhoven
Lisette Lagrouw
Gerdien Lambregtse-Baan
Marianne van Driel
Norbert Ruepert
Verena Reinders
Renée Frommé
Yvonne van den Dungen
Hanneke Smid
Jos Tomassen
Roy Breinburg

Udo Lut
Maartje Meijers-Nooteboom
Pauline van den Bosch 
Marit den Ouden
Petra Roselle
Fiona Alwayn
Ellen Quartel
Marcel Wiggers
Margreet Bakker
Jan Jeronimus
Peter Stolk

Odyle de Roos
Sjoerd Wanrooij
Evelien Kist
Marjolein Mahu-Bosch
Annechien Deurloo
Lianne Hendriks
Hans Steneker
Jasper van Pelt
Carolien Laeijendecker
Elize Ballester

Blauw

G
eel

G
roen

O
ranje



Pauze

 14:55 – 15:10
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Terugkoppeling
Vraag 2: Meer studenten op stage of 
een hogere vergoeding per student?



Beantwoording gestelde vragen

6/16/2020
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Bedankt
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