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Wat gaan we doen? (Sessie 1)

14:00 -14:45 uur

Informatie over KA2: Strategische (School) 
Partnerschappen

14:45 uur

Afsluiting en wisselen groepen



Wat gaan we doen? (Sessie 2)

16:00 -16:45 uur

Informatie over KA2: Strategische (School) 
Partnerschappen

16:45 uur

Afsluiting



Na deze presentatie… 

 ben je op de hoogte van de nieuwste 
ontwikkelingen binnen Erasmus+ voor scholen in 
KA2, en

 weet je wat de mogelijkheden zijn voor scholen en 
andere organisaties binnen Erasmus+ KA2, en

 weet je wat je de doelstellingen, voorwaarden en 
aanvraagprocedures zijn voor een School 
Exchange Partnership of een ‘regulier’ Strategisch 
Partnerschap.



Spelregels tijdens de sessie 

 Geen plenaire vragen in verband met de tijd en 
hoeveelheid mensen.

 Vragen via de online chatsessie. Erasmus+ 
collega’s beantwoorden vragen direct. Indien 
relevant worden antwoorden gedeeld met iedereen.

 Zet geluid laptop en telefoon uit!

 Ook na vandaag zijn wij beschikbaar voor het 
beantwoorden van vragen en hulp bij het 
aanvragen.



Vraag-en-antwoord sessie (1)



Vraag-en-antwoord sessie (2)



Vraag-en-antwoord sessie (3)



Nationaal Agentschap Erasmus+
 Nationale Agentschappen in Nederland

 Onderwijs & Training: Nuffic (po/vo & ho) en 
CINOP (mbo & ve)

 Jeugd: Nederlands Jeugdinstituut

 Taken o.a.
 Voorlichting
 Begeleiding + advies bij aanvraagprocedure
 Subsidieaanvragen + rapportages registreren 

en (mee)beoordelen 
 Monitoren + begeleiden lopende projecten
 Rapporteren aan OCW en de EC



Erasmus+ voor scholen

 Europees subsidieprogramma voor 
onderwijs, jeugd en sport (2014-2020)

 Doel: onderwijs vanuit praktijk 
vernieuwen > betere aansluiting
bij uitdagingen van huidige 
Europa

 Focus op impact 

 Prioriteiten voor het NA: 
professionalisering, inclusie



Professionaliseren met Erasmus+

Professionalisering door mobiliteit



Professionalisering binnen de sectoren
 Aantal instellingen al goed op weg 

 Bij alle sectoren nog winst te behalen

 Behoefte aan meer en uitgebreidere 
good practices en  mogelijkheden

 Medewerkersmobiliteit opnemen in het HR- / 
professionaliseringsbeleid
 Welke competenties & skills levert het op?

 Inspelen op vergrijzing, vervanging en tekorten
(ook op vakkennis)

 Medewerkersmobilitieit opnemen in team- en 
jaarplannen



Uitdagingen po & vo
Primair Onderwijs:
 Lerarentekort (in 2027 tekort van 11.000 fte)
 Onderwijskwaliteit
 Positie / ontwikkeling van leraren
 Professionalisering
 Kennis en onderwijs

Voortgezet Onderwijs:
 Lerarentekort (vooral kwalitatief - probleemvakken)
 Aantrekkelijk loopbaanperspectief
 Opleiden in de school / samen opleiden
 Zij-instromers via verkort traject
 Begeleiding startende leraren
 Strategisch personeelsbeleid



Stafmobiliteit in KA2

Short-term joint staff training events

 Stafmobiliteit als onderdeel van een School Exchange 
Partnership tussen alleen scholen

 Stafmobiliteit als onderdeel van een Strategisch 
Partnerschap, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van 
een pilot van een binnen het project ontwikkelde 
training voor onderwijsmedewerkers



 Een van de zeven horizontale prioriteiten van het 
Erasmus+ programma

 Een van de twee nationale thema’s voor het NA 
Erasmus+ in Nederland

 In 2018 koos 30% van de toegekende projecten 
‘inclusie’ als één van de prioriteiten

Sociale inclusie binnen Erasmus+



Erasmus+ ondersteunt projecten met als doel:

 ontwikkeling van sociale, maatschappelijke en 
interculturele competenties

 verbetering van leeruitkomsten van leerlingen met 
verschillende types achterstand

 ontwikkeling en implementatie van methodes gericht 
op het verkrijgen van gelijke toegang en het 
verkleinen van afstand tot onderwijs gebaseerd op 
digitale technologieën 

Inclusie als horizontale prioriteit



Inclusie binnen projecten

 Inhoudelijke invulling projecten

 Aandacht voor de doelgroepen bij selectie van 
deelnemers (7 doelgroepen Inclusie binnen het 
programma)

 Laagdrempeligheid participatie door het inzetten 
van Special Needs Budget



Erasmus+ actielijnen (Key Actions)

 KA1: mobiliteit van onderwijspersoneel (KA101)

 KA2: o.a. strategische partnerschappen

 School Exchange Partnerships (KA229)

 Strategische Partnerschappen gericht op 
uitwisseling van goede voorbeelden (KA201)

 Strategische Partnerschappen gericht op 
ontwikkeling van innovatie (KA201)

 KA3: beleidshervormingen (centrale acties)



Budget Erasmus+ po/vo-sector Call 2019

Actielijn Beschikbaar budget

KA101
Mobiliteit van onderwijspersoneel ± € 3,0 miljoen

KA229 
School Exchange Partnerships

± € 6,9 miljoen

KA201
Strategische Partnerschappen voor 
uitwisseling goede voorbeelden of

ontwikkeling van innovatie

± € 3,0 miljoen

TOTAAL ± € 12,9 miljoen



Erasmus+ KA2
Doelstelling:
 Bevorderen van ontwikkeling, overdracht en/of 

toepassing van innovatieve praktijken
 Uitvoeren van gezamenlijke initiatieven die 

samenwerking, intercollegiaal leren en uitwisseling 
van ervaringen op Europees niveau stimuleren

Wie kunnen aanvragen:
 School Exchange Partnerships > alléén scholen 

voor po, sbo, vo en vso (mbo niet)
 Strategische Partnerschappen > alle organisaties



Soorten partnerschappen po/vo



Europese 
prioriteiten

Uitgangspunt van Erasmus+ projecten 

Horizontale prioriteiten o.a.
 Inclusief onderwijs
 Innovatief onderwijs en 

ICT
 Social inclusion
 Cultureel erfgoed

Sectorspecifieke prioriteiten 
zoals bijvoorbeeld:
 Professionalisering 

docenten
 Voortijdig schoolverlaten
 Taalonderwijs

Doelstellingen 
en resultaten
project

Schoolbeleid/

onderwijspraktijk

Activiteiten 



School Exchange Partnerships
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Strategische Partnerschappen
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School Exchange Partnerships (I)

Doelstellingen:

 Vergroting Europese dimensie op scholen

 Steun voor leerlingenuitwisseling (lang en 

kort)

 Promotie van waarden als inclusie en 

tolerantie (Paris Declaration) 

 Verhoging deelname scholen aan Erasmus+



School Exchange Partnerships (II)

Hoe?

 Korter en versimpeld aanvraagformulier 

speciaal ontwikkeld voor SEP

 Aparte actielijn losgekoppeld van 

grootschalige KA2 projecten

 Aparte selectielijst en apart budget voor 

alléén School Exchange Partnerships



School Exchange Partnerships (III)
 Short-term pupil exchange: minimaal 3 dagen

 Min. 2 scholen en max. 6 scholen 

 Projecten duren tussen 12 en 24 maanden

 Uitzondering => projecten met long-term mobility

of pupils: max. 36 maanden

 Geen budget voor transnational project meetings

 Vereenvoudigde budgetposten

 Maximaal €16.500 per school per jaar (totaal max. 

€ 99.000 per jaar per partnerschap*)



School Exchange Partnerships (IV)

Diverse uitwisselingsactiviteiten mogelijk:

 Short-term exchanges of groups of pupils
(3 dagen-2 maanden)

 Long-term study mobility of pupils

(2-12 maanden)

 Short-term joint staff training 

(3 dagen- 2 maanden)

 Long-term teaching or training assignments

(2-12 maanden)



School Exchange Partnerships (V)
Belangrijke voorwaarden:

 Startdatum projecten tussen 1-9-2019 en  
31-12- 2019 (eind uiterlijk 31-8-2022)

 Aanvraag bij het NA van het coördinerende 
land

 Alléén scholen uit programmalanden kunnen 
deelnemen (funderend onderwijs!)

 Projectactiviteiten kunnen alléén plaatsvinden 
in de betrokken partnerlanden

 Uitzondering: Brussel, Frankfurt, Den 
Haag, Luxemburg, Straatsburg

 Deadline: 21 maart 2019 om 12:00:00 uur



Strategische Partnerschappen (I)

 Min. 3 organisaties uit min. 3 programmalanden

 Projecten duren tussen 12 en 36 maanden

 Exchange of good practices óf development of 
innovation

 Budget voor transnational project meetings

 Mobiliteit mag, maar is geen doel op zich

 Bij development of innovation ook budget voor 
Intellectual Outputs en Multiplier Events

 Max € 450.000 bij 36 maanden project



Strategische Partnerschappen (II)
 Startdatum projecten tussen 1-9-2019 en 31-12-2019

(eindigen uiterlijk 31-8-2022)

 Aanvraag bij het NA van het coördinerende land

 Bij toekenning contract naar coördinator

 Partners uit niet-programmalanden onder bepaalde 
voorwaarden mogelijk

 Projectactiviteiten kunnen alléén plaatsvinden in de 
betrokken partnerlanden
 Uitzondering: Brussel, Frankfurt, Den Haag, 

Luxemburg, Straatsburg
 Uitzondering: Multiplier Events bij associated

partners (mits opgenomen in de aanvraag)
 Deadline: 21 maart 2019 om 12:00:00 uur



Financiering partnerschappen

Project Management & Implementation

LTT Activities

Transnational Project Meetings

Real CostsUnit Costs

Intellectual
Outputs

Multiplier Event Reis

Taal

Verblijf

Exceptional

Special eeds



 Call 2019: gepubliceerd 24 oktober 2018

 Aanmelden in de Participant Portal
o Eenmalig: EU Login, PIC Code
o Legal Entity Form, Financial Identification Form, 

uittreksel KvK

 Aanvraagformulieren: eind november 2018

 Deadline: donderdag 21 maart 2019 
om 12:00:00 uur precies

 Toetsing op ontvankelijkheid:
o Aanvraag voor de deadline ingediend
o Aanvrager komt in aanmerking
o Minimum aantal organisaties
o Minimum aantal programmalanden
o Vereiste bijlagen zijn bijgevoegd

Aanvraagprocedure KA2 (I)



 Beoordeling
 Inhoudelijke kwaliteitscriteria (Programme Guide 

p. 111-113) => 50% op elk criterium én tenminste 60 
punten scoren

 Uitwerking beoordelingscriteria in Guide for Experts
 Beoordeling door 1 of 2 experts

 Selectiemethodiek
 Ranglijst op basis kwaliteitsscore
 Toekenning op basis beschikbaar budget

 Bepaling hoogte toekenning
 Kwalitatieve beoordeling + voorwaarden Programme

Guide p. 117-124
 Uitslag half augustus (indicatief)

 Verantwoording
 Nationaal Evaluatie Comité
 Website www.erasmusplus.nl

Aanvraagprocedure KA2 (II)



Impact tool

www.impacttool.nl

http://www.impacttool.nl/


Begin met de vraag: welke 
verandering wil ik na afloop van dit 
project gerealiseerd hebben? 
 Denk daarbij aan: leerlingen, docenten, 

organisatie en zelfs daarbuiten

 Denk voorbij het einde van het project

 Zorg voor draagvlak binnen de organisatie

 Betrek partners direct bij idee & projectontwerp

 Ken de voorwaarden van Erasmus+!

 Zorg voor evaluatiemomenten in het project

 Gebruik het projectopzetformulier en vraag advies 
aan het NA



Waar vind je partnerscholen en 
projectideeën? 

 eTwinning (www.etwinning.net) 

 School Education Gateway – met Practical 
Guide for School Leaders en een MOOC over 
Call 2019 (www.schooleducationgateway.eu) 

 Erasmus+ Project Results Platform 
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/projects/) 

http://www.etwinning.net/
http://www.schooleducationgateway.eu/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


TCA’s

Nationale Agentschappen organiseren
Transnational Cooperation Activities

 Contact seminars
 Studiebezoeken
 Thematische conferenties

Kosten worden (meestal geheel) vergoed door NA’s

Je vindt ze in de Agenda op onze website



www.internationalisering.nl

https://www.internationalisering.nl/courses/erasmus-povo-aanvraagassistent/


Dienstverlening NA

 Aanvraagassistent op Nuffic Academy

 Projectopzetformulier

 Adviesgesprekkendag (vrijdag 18 januari 2019)

 Schrijfsessies

 Webinar aanvraagformulier (januari 2019)



Meer informatie over Erasmus+

 www.erasmusplus.nl

 Nieuwsbrief

 Twitter / Facebook: Erasmusplus-NL

Vragen?
po-vo-ho@erasmusplus.nl 

Laura Dekker (070 - 42 60 196)
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