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Programma

◆ 13:00 – 14:30 Algemene Infosessie

◆ 14:30 – 14:45 PAUZE

◆ 14:45 – 16.15 2 verdiepings-sessies (gelijktijdig)
◆ KA101 + KA229
◆ KA201







Erasmus+ subsidies

◆ Internationalisering Onderwijs

◆ Samenwerking stimuleren

◆ Kennis + vaardigheden ontwikkelen / delen



Erasmus+

◆ November: ‘Call for Proposals’

◆ November: Aanvraagformulieren

◆ Nov – feb: verdiepen!

◆ Feb / maart: deadline aanvraag



Erasmus+ PO-VO

◆ 3 soorten subsidie
◆ Basis-info







Subsidie: KA101
Nascholing in Buitenland

◆ Cursus / Training in buitenland

◆ Meelopen op gastschool in buitenland

◆ Lesgeven op gastschool in buitenland



Subsidie: KA101
Cursus / Meelopen / Lesgeven

Subsidie voor:

◆ Reis

◆ Verblijf

◆ (evt) cursuskosten



KA101: Cursus / Meelopen / Lesgeven



KA101: Cursus / Meelopen / Lesgeven



KA101: Cursus / Meelopen / Lesgeven

Vrijwel alles mogelijk, voorwaarde:

◆ Leerdoel duidelijk

◆ Aansluit bij beleid + behoefte school

◆ Buitenland toevoegde waarde





Situatie

“Het taalniveau van de docent gaat achteruit (past 
zich aan aan niveau van de leerlingen). Ook merkt ze 
dat haar eigen uitspraak achteruitgaat en 
vernederlandst doordat ze niet regelmatig in een 
totaal Franse omgeving zit. Daarom vindt de docent 
het belangrijk om regelmatig een taaltraining te 
volgen om taalvaardigheid op niveau te houden, zodat 
haar leerlingen  het juiste Frans te horen krijgen.”



Opbrengst Activiteit

Cursus Franse Taal, Communicatie en Cultuur in Frankrijk

- ‘Mijn spreekvaardigheid, leesvaardigheid en vocabulaire zijn 
verbeterd’

- ‘contacten met leraren Frans uit andere landen en het uitwisselen 
van ervaringen’ 

- ‘veel nieuwe ideeën om uit te proberen in de klas en ik heb veel 
lesmateriaal mee genomen, waaronder een "passeport pour le français", 
waar veel motiverende opdrachten in staan.’

- ‘Ik spreek nu makkelijker en meer Frans in de lessen’



Situatie

Invoering onderwijsconcept zoals TTO / CLIL invoeren.. 

• Taalvaardigheid Engels?
• Theorie?
• Hoe reageren leerlingen?
• Veelvoorkomende problemen?



Opbrengst Activiteit

Cursus Engelse Taal en CLIL
Meelopen bij CLIL-lessen buitenland

- Verbetering taalvaardigheid Engels
- Tips buitenlandse collega’s
- Voorbeelden lesvormen
- Voorbeelden lesmateriaal
- Enthousiasme
- Zelfvertrouwen



KA101: Cursus / Meelopen / Lesgeven

Basisregels:

◆ Minimale duur 2 dagen (excl. reisdagen)
◆ Deelnemers: alle schoolpersoneel (docent of anders)
◆ Formele link (contract met school)
◆ Maximaal 1 aanvraag per jaar
◆ Aanvraag namens school, niet namens individu
◆ Aanvrager: 1 school OF 1 scholenstichting
◆ Projectduur: 12 – 24 maanden



KA101: Cursus / Meelopen / Lesgeven

CONSORTIUM:

◆ 1 school of scholenstichting is hoofd-aanvrager

◆ Hoofd-aanvrager vraagt namens meerdere scholen aan

◆ Minder administratie / werk

◆ Logisch verband (stichting / netwerk etc)



KA101: Cursus / Meelopen / Lesgeven

Budget Call 2020:

€ 4.039.009 



KA101: Cursus / Meelopen / Lesgeven



KA101: Cursus / Meelopen / Lesgeven

Planning:

◆ Nov-feb: voorlichting + hulp
◆ Nov: aanvraagformulieren verwacht

◆ 5 februari 2020, 12:00 uur: deadline

◆ Mei: uitslag

◆ Juni: start activiteiten



KA101: Cursus / Meelopen / Lesgeven

Aanvraagprocedure:
◆ 5 februari 2020, 12:00 uur: deadline
◆ Controle ontvankelijkheid
◆ Kwalitatieve beoordeling 1 of 2 beoordelaars
(Beoordelingscriteria zijn openbaar!)
◆ Minimaal vereiste aantal punten?

◆ Ranglijst o.b.v. score
◆ Toekennen totdat budget op is
◆ Selectielijst voorleggen OCW

◆ Mei: uitslag
◆ Juni: start activiteiten





KA101: Cursus / Meelopen / Lesgeven
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KA 229 – School Exchange Partnerships

- Leerlingenuitwisseling of stafuitwisseling

- 2 - 6 scholen

- Coördinator of partner 

- EU-landen + enkele programmalanden

- 12 -24 maanden

- Projectmanagement, reis en verblijf 
gesubsidieerd



KA 229 – School Exchange Partnerships

Voorbeeld in video

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/video-gallery/plus-
jamais-success-story_en

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/video-gallery/plus-jamais-success-story_en


KA 229 – School Exchange Partnerships

Een goed project:

- is opgebouwd rond een thema

- vloeit voort uit schoolbeleid

- is een volledig project

- heeft een gebalanceerd partnerschap

- heeft onderwijskundige inhoud en leerdoelen



KA 229 – School Exchange Partnerships

Voorbeeld project met Nederlandse 
coördinator 

http://steamtime.eu/

http://steamtime.eu/


KA 229 – School Exchange Partnerships

Ken de regels:

- Subsidie aanvragen lopen via de school    

- Alleen PO/VO scholen          

- Formele link

- Short-term / long-term mobility

- Deadline aanvraag: 24 maart 2020, 12:00 uur

- € 6.406.009,80 beschikbaar



KA229: School Exchange Partnerships



Financiering partnerschappen

Project Management & Implementation

LTT Activities

Real CostsUnit Costs

Reis

Taal

Verblijf

Exceptional

Special Needs







KA201: Strategisch Partnerschap

‘Grote’ en ambitieuze projecten

◆ Alle soorten organisaties mogen meedoen

◆ Innovation óf Exchange of Good Practices



KA201: Strategisch Partnerschap

Innovation:
◆ Onderzoek doen, curriculum aanpassen, lesmethode

ontwikkelen, app ontwikkelen, etc.

Exchange of Good Practices:
◆ ‘Goede voorbeelden’ uitwisselen, internationale

netwerken versterken, kennis delen, elkaar trainen, etc.

Beide: gebaseerd op breed gedragen behoefte / noodzaak



KA201: Strategisch Partnerschap

Typisch KA201:
◆ Hoge budgetten (max. € 450.000 per project)

◆ Grote partnerschappen (met universiteiten, 
onderzoeksbureaus, gemeenten, bedrijven, etc.)

◆ Mobiliteit (uitwisselen) mag, maar nooit doel op zich

◆ Ambitieuze projecten

◆ Uitgebreidere budgetpotjes (Project Meetings, budget voor
ontwikkelen lesmaterialen e.d., budget tbv delen resultaten, 
etc).





Situatie

Antisemitisme / discriminatie groeiend probleem

• Hoe thema aankaarten in lessen?
• Lesmaterialen?
• Veilig bespreekbaar maken?



Opbrengst Activiteit

Lesmethode Stories that Move
Anne Frank Stichting

- Gratis Toolbox
- Tips bespreekbaar maken
- Lesmaterialen
- (Video)materiaal
- Oefeningen



Situatie

Speciaal Onderwijs: 

• Hoe richt je buitenruimtes in?
• Ernstige gedragsproblemen?
• Niveauverschillen leerlingen?
• Omgaan met ouders?
• Problemen plaatsing?



Opbrengst Activiteit

Partnerschap scholen Speciaal Onderwijs 

- Ervaringen / tips uitwisselen

- Gezamenlijk training ontvangen

- Inspiratie materialen / ruimtes

- Inspiratie lesvormen



KA201: Strategische Partnerschappen

Basisregels:

◆ Minimaal 3 organisaties uit 3 verschillende landen
◆ Projectduur 12-36 maanden
◆ Organisaties uit Programm-landen (EU+) en 

Partnerlanden
(Partnerlanden alleen indien zeer goed onderbouwd)
◆ Max. € 450.000 per project



KA201: Strategische Partnerschappen

Budget Call 2020:

€ 4.270.673,20



KA201: Strategische Partnerschappen

Planning:

◆ Nov-maart: voorlichting + hulp
◆ Nov: aanvraagformulier verwacht

◆ 24 maart 2020, 12:00 uur: deadline

◆ Juli: uitslag
◆ September: start activiteiten



KA201: Strategische Partnerschappen

Aanvraagprocedure:
◆ 24 maart 2020, 12:00 uur: deadline
◆ Controle ontvankelijkheid
◆ Kwalitatieve beoordeling 2 beoordelaars
(Beoordelingscriteria zijn openbaar!)
◆ Minimaal vereiste aantal punten?

◆ Ranglijst o.b.v. score
◆ Toekennen totdat budget op is
◆ Selectielijst voorleggen OCW

◆ Juli: uitslag
◆ September: start activiteiten



KA201: Strategische Partnerschappen



Financiering partnerschappen

Project Management & Implementation

LTT Activities

Transnational Project Meetings

Real CostsUnit Costs

Intellectual
Outputs

Multiplier Event Reis

Taal

Verblijf

Exceptional

Special Needs









Ondersteuning

◆ Online aanvraag-assistent

◆ Webinar aanvraagformulier

◆ Adviesgesprekken

◆ Schrijfsessies

◆ Nieuwsbrief
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NIEUWSBRIEF: 

www.erasmusplus.nl/nieuwsbrief

Contactgegevens NA Erasmus+ Onderwijs & Training: 

po-vo-ho@erasmusplus.nl 

Tel: 070-4260 260 

http://www.erasmusplus.nl/nieuwsbrief


PAUZE tot 14:45

14:45 – 16:15: Verdiepings-sessies

◆ Sessie KA101 + KA229 (Nascholing en School
Exchange Partnerships)
◆ Ruimte:

◆ Sessie KA201 (Strategische Partnerschappen)
◆ Ruimte:


