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Voorwoord 

European knowledge Centre for Mobility II is een Europees project gefinancierd door Erasmus+ KA 2 

Strategic Partnerships (2015-1-DE02-KA202-002505) met als doelstellingen het ontwikkelen van 

trainingmodules in de vorm van ‘face-to-face trainingen’ en ‘online trainingen’ (webinars) voor hen die 

mobiliteit organiseren. 

Deze handout is een van de uitkomsten gemaakt in het kader van Intellectual Output 1 Training 

Module- From Idea to application- bestaand uit een PDF-handout met geschreven teksten om face-to-

face trainingen’ en webinars te ondersteunen. 

De online training (Webinar) heeft live plaatsgevonden op 20 januari 2016 en is als opgenomen versie 

op de Eukcem website beschikbaar voor alle eindgebruikers. De Webinar en de inhoud van de training 

zijn ontwikkeld en aangeleverd door Project Manager en researcher, mevrouw Anna Pajarón van de 

Kamer van Koophandel en Industrie van Terrassa. 

Dit document is geschreven, herzien en aangepast door mevrouw Anna Pajarón en mevrouw Sonia 

Pérez, researchers van de Kamer van Koophandel en Industrie van Terrassa.  

De geschreven teksten voor het Erasmus+ e-formulier zijn in gezamenlijkheid met de volgende  

partners ontwikkeld: 

Partner naam: Sectie 

Associazione Centro Studi Città di Foligno I 

Stichting Landstede D,F 

Glasgow Clyde College E,P 

Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa G,H 

Wisamar Bildungsgesellschaft gGmbH C,J,K,N 

 

De inhoud was aangepast, gecorrigeerd en samengesteld voor de eerste versie van 20 januari 2016 

door de Kamer van Koophandel en Industrie van Terrassa.  

Na de projectevaluatie is een tweede en tevens definitief aangepaste versie uitgegeven op 30 april 

2016 door de Kamer van Koophandel en Industrie van Terrassa. 

This project has been funded with support from the European 

Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 

responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

http://www.eu-mobility.eu/index.php?page=sender&language=7
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3. Het opzetten van een idee voor een mobiliteitsproject 
 

Als een docent of trainer op een school voor middelbaar beroepsonderwijs zou je geïnteresseerd 

kunnen zijn om studenten de gelegenheid te geven in het buitenland te leren.  

Maar eerst moet je een duidelijk idee hebben welke behoeften jouw studenten hebben en wat voor 

activiteiten gedaan kunnen worden in het kader van een mobiliteitsproject . 

Het is handig om antwoord te krijgen op de volgende vragen: 

- Wie zijn jouw studenten? 

- Wat zijn hun huidige vaardigheden en competenties? 

- Wat zijn hun leerbehoeften? 

- Waar kunnen deze vaardigheden en competenties worden behaald? Op een MBO-school? Op een 

trainingscentrum? Binnen een bedrijf? 

- Is er een locatie in Europa die geschikter blijkt te zijn voor het verkrijgen van deze vaardigheden en 

competenties door de taal, industrie of technologie? 

- Zouden deze vaardigheden en competenties die jouw studenten nodig hebben (persoonlijk en 

technisch) verbeterd worden door een grensoverschrijdende ervaring in Europa? 

Na het beantwoorden van deze vragen is het belangrijk de projectdoelen en bronnen te kwantificeren 

en na te denken over geschikte activiteiten voor de zendende organisatie: 

- Wat is het profiel van de student die wil deelnemen aan een mobiliteit?  

- Hoeveel deelnemers  willen deelnemen aan een mobiliteit van elk profiel?  

- Wanneer en hoe lang vindt de mobiliteit plaats?  

- Hoeveel medewerkers en docenten zijn betrokken bij projectactiviteiten?  

- Wie is verantwoordelijk voor de projectaanvraag?  

- Wie is verantwoordelijk voor het projectmanagement? 

Hieronder vind je een paar voorbeelden van mogelijke mobiliteiten voor studenten. 
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          2 weken in een Italiaanse schoonheidssalon 

  
     Verbetering van de professionele vaardigheden in een 

    Spaanse bakkerij 

  

 

 

         3 maanden stage in een autogarage in het Verenigd Koninkrijk      
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4. Erasmus + KA 1 Actie 
 

 

 

This is Erasmus + visual identity 

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, Jeugd en Sport, dat jouw idee voor transnationale 

mobiliteit met subsidies voor studenten en medewerkers in het beroepsonderwijs kunnen 

ondersteunen. Onder Erasmus+ kunnen vele leeractiviteiten worden medegefinancierd. 

KA1 Actie staat voor kernactiviteit 1 mobiliteit. Mobiliteitsprojecten hebben betrekking op 

grensoverschrijdende leerervaringen in andere EU-landen en andere Erasmus+ programmalanden. 

Welke landen komen in aanmerking komen voor Erasmus+ financiering? 

- De 28 lidstaten van de Europese Unie 

- Republiek Macedonië. 

- Turkije. 

- IJsland. 

- Liechtenstein. 

- Noorwegen. 

Dit betekent dat de mobiliteitsactiviteiten kunnen plaatsvinden in alle bovengenoemde landen. 

 

Welke activiteiten worden in het kader van een KA1 project gefinancierd? 

Studentenmobiliteit: de mobiliteit van BBL-studenten of BOL-studenten moet plaatsvinden tussen de 

2 weken en 12 maanden (exclusief reistijd): 

- studentenstage op een buitenlandse school voor beroepsonderwijs. 

- studentenstage bij bedrijven in het buitenland. 
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De mobiliteit voor docenten en medewerkers moet plaatsvinden tussen 2 dagen en 2 maanden 

(exclusief reistijd): 

- Onderwijsopdrachten in het buitenland. 

- Opleiding van het personeel in het buitenland 

 

Wie kan aanvragen? 

- Een MBO die studenten en/of medewerkers naar het buitenland zendt. 

- De coördinator van een nationaal mobiliteitsconsortium. 

 

Minimaal aantal partnerorganisaties die deelnemen aan het mobiliteitsproject? 

- Ten minste 2 (de aanvrager van de zendende organisatie en een ontvangende organisatie van 2 

verschillende programmalanden). 

- Voor een nationaal mobiliteitsconsortium (minstens 3 MBO-scholen uit het zelfde zendende land en 

een ontvangende organisatie van 2 verschillende programmalanden). 

Alle aanvraagprocedures en voorwaarden voor een Erasmus+ KA1 project is te vinden op Erasmus + 

Programme guide 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
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5. Erasmus+ National Agentschappen 
 

Erasmus+ KA 1 projecten worden gecoördineerd door Nationale Agentschappen gevestigd in elk 

programmaland.  

Je vindt je landelijke aanspreekpunt en download alle benodigde documenten voor de aanvraag: e-

formulieren en documenten voor aanvragen via de link van de National agencies . 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-agencies/index_en.htm
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6. Het vinden van betrouwbare partners in het buitenland 

Het minimum aantal partnerorganisaties dat dient deel te nemen in Erasmus + KA 1 

mobiliteistprojecten is 2; een zendende (aanvrager) en een ontvangende organisatie. Maar misschien 

heb je meer partners nodig, afhankelijk van de behoeften van je project. 

Betrouwbare partners voor je transnationale mobiliteitsprojecten vind je op de website van Eukcem 

http://www.eu-mobility.eu  binnen de sectie quality organizations: 

 

 

 

 

http://www.eu-mobility.eu/
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7. Het verkrijgen van een PIC-nummer 
 

Om Erasmus+ financiering te kunnen aanvragen moet je jouw organisatie laten registreren binnen de 

‘European Commission Authentication Service’ (ECAS) en op het ‘European Commission’s Participant 

Portal’. Dan krijg je een unieke 9-cijferig referentienummer, de zogenaamde PIC (Participant 

Identification Code), die je in het Erasmus+ aanvraagformulier als aanvrager of partner moet invoeren. 

 

1) Register for an account at the European Commission Authentication Service 

(ECAS) 
 

- Klik op de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi 

- Vul het registratieformulier in en klik op “Create an account” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
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- Een bevestigingsmail wordt naar je mailbox gezonden; Deze e-mail bevat tevens een link om 

uw wachtwoord aan te maken. Klik op de link in deze e-mail om doorgestuurd te worden 

naar de pagina ‘ECAS password initialisation’. Het is verplicht om uw wachtwoord binnen 1,5 

uur te creëren na ontvangst van de e-mail om deze taak te voltooien. 

- Maak een nieuw wachtwoord aan en klik op 'Submit'. 

- Je bent nu in staat om in te loggen binnen de ‘Participant Portal’ 

Meer informatie over ‘ECAS’ en de ‘Participant Portal’ vind je in de User’s guide, die te downloaden 

is. 

2) Aanvraag voor jouw PIC-nummer 
 

Voorbereiding: 
 
Voor het starten van de registratie van je organisatie in de ‘Participant Portal’, verzamel enige 
informatie en documenten. Je wordt gevraagd aanvullende documenten aan te leveren die 
aantonen de officiële naam, juridisch status en het officiële adres van je organisatie. 
 
Je kunt documenten aanleveren in elke official EU language,  maar je kunt gevraagd worden een 
Engelse vertaling te verstrekken. Een vertaling is nodig voor documenten die worden verstuurd in 
een andere taal dan de officiële EU-talen. De aanvullende documenten moeten van recente datum 
zijn. Een BTW-verklaring mag niet ouder zijn dan 6 maanden. 
 
Tijdens de validatie kan je gevraagd worden de volgende aanvullende documenten te verstrekken  
– geprint of elektronisch: 
 
Getekend identificatiedocument: 

 voor individuelen ('natuurlijke personen'): kopie van een geldig identiteitsbewijs of  
paspoort EN indien de persoon BTW-geregistreerd is, een officiële BTW-verklaring 

 voor public organisaties: kopie van een besluit, wetgeving, verordening of 
oprichtingsdocument van de publieke organisatie; of, niet mogelijk, elk ander officieel 
document dat de status van de publieke organisatie aantoont EN indien de organisatie BTW-
geregistreerd is, een officieel BTW-verklaring; indien niet, kan een bewijs van BTW-
vrijstelling worden gevraagd 

 voor bedrijven en andere soorten MKB (Midden- en kleinbedrijf): 
1. Kopie van elk officieel document (bijv. Staatscourant, register voor bedrijven, etc.) 

die aantonen de officiële naam, adres en nationaal registratienummer 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/2016-manualurf_en.pdf
http://europa.eu/about-eu/facts-figures/administration/
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2. Kopie van de BTW-verklaring (alleen noodzakelijk indien de organisatie BTW-
geregistreerd is en het BTW-nummer niet zichtbaar is boven het officiële 
document). Indien de organisatie niet BTW-geregistreerd is, moet een bewijs van 
BTW-vrijstelling worden verstrekt. 

3. MKB-status zal worden gevalideerd op basis van een eigen verklaring middels een  
web-based vragenlijst in de ‘Beneficiary Register’ van de ‘Participant Portal’. Deze 
vragenlijst geeft je de gelegenheid je status op een gebruiksvriendelijke wijze te 
bepalen. 

4. Indien de MKB-status een toelatingscriterium is en gebaseerd is op het resultaat van 
de MKB-vragenlijst, mag je de ‘Validation Service’s de status te bevestigen. In dat 
geval en in geval van ex post controles of audits, dienen de volgende documenten  
verstuurd te worden: 

 balans, winst- en verliesrekening, aantal werkzame personen uitgedrukt in 
jaarlijkse werkeenheden 

 een eigen verklaring, inclusief een getrouwe schatting (in de vorm van een  
business plan), gemaakt gedurende het lopende financiële jaar in het geval 
je een nieuw gevestigde onderneming (start-up) bent en nog niet de boeken 
hebt afgesloten 

 een overzicht van de gemaakte investeringen en de waarschijnlijk 
verwachte opbrengst om aan te tonen dat, ondanks het tekort aan omzet,  
je onderneming betrokken is in een economische activiteit (indien je een 
onderneming bent diens activiteiten op een lange termijn zijn gericht). 
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- Op het moment dat de website verschijnt op je beeldscherm, kies ‘external user profile’ en 

login in met je ECAS gebruikersnaam en wachtwoord.

1 

2 
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Accepteer de “Terms and Conditions of use of the Electronic Exchange System” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

- Daarna leidt de ‘registration wizard’ je door het gehele proces: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 
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- Je dient informatie in te voeren ten behoeve van de Identificatie, over je organisatie inclusief  

contactgegevens: bijv. officiële naam, registratieland, en registratienummer en BTW-

nummer. Indien je geen BTW-nummer hebt, kan je volstaan met “VAT number not 

applicable”. Klik daarna “Check all the fields” en sla dan je gegevens op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de volgende bladzijden word gevraagd over de wettelijke vertegenwoordiger, officiële 

status, commerciële oriëntatie etc. Je kan gebruik maken van de opties in het drop-down menu 

maar zorg er voor dat je de organisatieregistratie bij de hand hebt. 

 

  

 

 

 

 

 

5 

6 7 
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Aan het eind van het proces ontvang je de individuele organisatie PIC- nummer en kan je beginnen 

met de aanvraag van de Erasmus+ financiering. 
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8. Filling in Erasmus + KA 1 e-form. 
 

Het e-formulier kan worden gedownload van de website van het Nationale Agentschap Erasmus+: 

National Agencies websites . Eenmaal gedownload dient het formulier ingevuld te worden in een van 

de 24 EU official languages . 

Het e-formulier is verdeel in de volgende secties:  

- A, B, Context: algemene informatie over het type projectvoorstel en over het Nationaal 

Agentschap die het formulier ontvangt; 

- C, Deelnemende organisatie(s): dit hoofdstuk vraagt informatie over de aanvrager en elk 

andere organisatie die als partner is betrokken; 

- D, E, F, G,H,I, Beschrijving van het project: dit hoofdstuk vraagt informatie over alle fasen van 

het project: voorbereiding, implementatie van de mobiliteitsactiviteiten en de vervolgstappen; 

- J, Budget: het aangevraagde bedrag van het EU fonds; 

- K, Project samenvatting: korte samenvatting van het project; 

- L, M, N, Checklist/Beleid gegevensbescherming/Declaration of Honour: in deze hoofstukken 

wordt de aanvrager bewust gemaakt van de belangrijke voorwaarden gerelateerd tot de 

aanvraag van de gevraagde subsidie; 

- O, Bijlagen: in dit hoofdstuk dient de aanvrager extra documenten toe te voegen die verplicht 

zijn om de aanvraag compleet te maken; 

- P, Verzending: in dit hoofdstuk zal de aanvrager de verstrekte informatie bevestigen en het 

formulier online versturen; 

In deze stap-voor-stap-zelfstudie verkrijg je de vaardigheden om elk hoofdstuk te schrijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en
http://europa.eu/about-eu/facts-figures/administration/
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Hoofdstuk C. Deelnemende Organisaties 

Open het e-formulier en plaats je PIC-nummer in het veld bestemd voor het PIC- nummer van de 

aanvrager. Klik op de knop ‘Check PIC’ en de informatie van de geregistreerde organisatie zal 

verschijnen. Vul de rest van de aanvragers gevraagde informatie in. 

Vraag je partners om hun PIC nummer, details te verstrekken over hun organisatiestructuur en 

informatie over: 

- Activiteiten en ervaring van de organisatie die relevant zijn voor dit project 

- Betrokken medewerkers van de organisatie en hun competenties. 

- Overige EU gefinancierde projectlijst. 

- Naam van de wettelijke vertegenwoordiger en contactgegevens. 

- Naam van de contactpersoon en contactgegevens. 

Voer het PIC-nummer van je partners in en voltooi het met de door de partners verstrekte 

informatie. Klik op de knop ‘Check PIC’ en de informatie van de geregistreerde organisatie zal 

verschijnen. 

Ga verder met het schrijven en vergeet niet om alle wijzigingen op te slaan! 
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Wanneer je de PIC – the Participant Identification Code –  invoert wordt veel informatie automatisch 

ingevuld. De enige informatie die je nodig hebt om het compleet te maken is de type organisatie, het 

aantal medewerkers en studenten, inclusief achtergrondinformatie en de gegevens van zowel de 

wettelijke vertegenwoordiger als van de contactpersoon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.1.1. Profile - Type organisatie: Kies via het drop-down menu
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C.1.2. Consortium: In het algemeen, een minimum van twee organisaties 

(tenminste een zendende en tenminste een ontvangende organisatie) uit 

verschillende programmalanden moeten worden betrokken. Als u wilt 

samenwerken met nationale partners, kunt u een consortium opzoeken 

met tenminste 3 MBO-scholen. 

C.1.3. Achtergrond en Ervaring: 

Plaats een korte maar omvattende en goed gestructureerde omschrijving 

van uw organisatie 

Beschrijf uw ervaringen in het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding, 

met name met betrekking tot de inhoud van het geplande 

mobiliteitsproject. 

Welke medewerkers zullen worden betrokken bij het beheer en de 

administratie van het project, waarom hebt u ze gekozen, wat zijn hun 

professionele en persoonlijke competenties? 
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Hoofdstuk D. Europees ontwikkelingsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk moet je uitleggen wat er moet worden verbeterd op het gebied van 

internationalisering. Zo kun je bijvoorbeeld laten zien dat de internationalisering onderdeel wordt 

van het curriculum, of dat internationalisering bijdraagt aan meer intercultureel bewustzijn van de 

studenten en het personeel, of dat internationalisering bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling 

van de student, of dat internationalisering de vaardigheden en kennis van het personeel verbetert. 

Toon aan welke stappen jewilt nemen om de organisatorische doelen te bereiken. Bijvoorbeeld dat je een 

duurzaam netwerk wilt opzetten om de internationale mobiliteit gemakkelijker te organiseren, je wilt een 

module voor studenten ontwikkelen, zodat ze zich kunnen voorbereiden op een internationale activiteit of 

je wilt een studiebezoek voor docenten te organiseren. 

Internationalisering kan bijdragen aan nieuwe kennis, nieuwe inzichten en inspiratie van het 

personeel. Ergo, internationalisering kan bijdragen aan professionalisering van het personeel, 

die de ontwikkeling van de organisatie ten goede komt. 
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Hoofdstuk E. Beschrijving van het project 

Dit hoofdstuk is erg belangrijk omdat het de aanvrager de mogelijkheid biedt om een gegronde reden 

van het project te verstrekken, het biedt de aanvrager het vooruitzicht om de beoordelaar te 

informeren en de doelstellingen van het project te identificeren en de noodzaak van het project te 

benoemen. Je wordt verwacht de toegevoegde waarde van het project te beschrijven door middel van 

het identificeren van de vaardigheden en kennis die de begunstigden zullen bereiken door de 

deelname van het project en na afloop van de mobiliteit binnen de EU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen dit hoofdstuk is het zeer belangrijk dat de aanvrager duidelijk verband legt met de prioriteiten 

van de EU en de doelstellingen van het Erasmus+ programma. Ook is het zeer belangrijk om te 

controleren en zich te richten op de relevante doelstellingen van het Nationaal Agentschap en haar 

prioriteiten. Als onderdeel van dit hoofdstuk wordt verwacht dat je de duur van de mobiliteit/stage 

van de deelnemers/personeel/studenten vermeld. 

De prioriteiten van de Commissie en de programmadoelstellingen zijn opgenomen binnen de 

Commission Erasmus+ Programme guide for 2016. 

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-

guide_en.pdf  

In dit hoofdstuk heeft de aanvrager de gelegenheid om in detail te beschrijven de gegronde reden 

en de behoeften van het project en de voordelen voor de deelnemers in de manier waarop de 

projectactiviteiten en specifieke uitkomsten tot stand komen. Waarvan de deelnemers zullen 

profiteren gedurende de mobiliteit. Hier moet je aantonen/demonstreren  de voordelen door de 

deelname in het project en de individuele betrokkenheid. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
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Dit gedeelte biedt de mogelijkheid voor de aanvrager om de relevante informatie te verstrekken over 

de geschiktheid van de ontvangende partners voor opvang waarbij rekening wordt gehouden met hun 

deskundigheid en wat ze kunnen inbrengen ten behoeve van het project en het totale partnerschap. Je 

moet detailleren de vaardigheden van de partnerorganisaties en hun ervaring met het werken met de  

doelgroep van de aanvrager. Je kunt ook de relatie en de geschiedenis achter het partnerschap 

beschrijven en een toelichting geven waarom je met name deze partner voor dit project gekozen hebt. 

Je moet dit doen voor elke partnerorganisatie die betrokken is bij de uitvoering van het project. Hier 

moet je laten zien hoe de partners je te helpen bij het verwezenlijken van de prioriteiten van het 

project, de doelstellingen en die van het Erasmus+ programma. De aanvrager moet ook hier uitgebreid 

beschrijven hoe de partners zullen worden betrokken bij het onderdeel leren in de praktijk. Indien aan 

de orde, leg uit waarom de ontvangende partner geen rol speelt binnen de beroepspraktijkvorming en 

welke andere vaardigheden zij inbrengen met betrekking tot het verstrekken van banden met het 

bedrijfsleven, de industrie of beroepsopleidingorganisaties, terwijl zij zorgdragen voor het resultaat van 

het project.   

Als laatste dient binnen hoofdstuk E aangegeven te worden welke drie belangrijkste thema’s 

worden getakeld door de projectopbrengsten. De lijst bevat een groot aantal (60+) thema’s 

waaruit de aanvrager moet kiezen die volgens hem het beste passen bij het project. Dit kan op 

het gebied van: Erkenning (non-formeel en informeel leren/studiepunten); 

kwaliteitsverbetering binnen instellingen en/of methoden (incl. schoolontwikkeling) of 

arbeidsmarkt gerelateerde kwesties incl. loopbaanbegeleiding/jeugdwerkloosheid. 

De keuze van het thema zal sterk afhangen van het type mobiliteit die is aangevraagd; student 

of medewerker. Indien beide, dan zal voor beide doelgroepen (1 aanvraag voor de gehele 

organisatie) een relevant thema moeten worden gekozen die betrekking heeft op beide 

doelgroepen. De aanvraag maakt het mogelijk voor 3 thema's te kiezen. Deze kunnen worden 

toegevoegd door met de + knop een volgend thema te selecteren 
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Sectie F. Profiel van de deelnemer 

 

 

 

 

 

 

 

 
Als je van plan bent om een ECVET-project uit te voeren, bedenk dan dat de identificatie van duidelijke 
leereenheden of -resultaten een van de fundamentele aspecten is voor een goede kwaliteit van de 
mobiliteit. Geef hier de titel van de leereenheden of resultaten die zijn gepland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
voor de mobiliteit (in de vorm van kennis, vaardigheden en competenties). 
 
 
 

Beschrijf het profiel van de verschillende groepen van deelnemers (leeftijd, opleiding, 

ervaring, vastgestelde behoeften) voor elke mobiliteitsactiviteit. 

Definieer de selectiecriteria, beschrijf  hoe je met potentiële deelnemers communiceert. 

Het proces moet transparant zijn en de deelnemers gelijke kansen geven. 

Als je te maken hebt met deelnemers met special needs, beschrijven hun profiel en 

welke ondersteuning zij nodig hebben. 

Leg de achtergrond van de deelnemers uit. Welke sector van het beroepsonderwijs zij 

vertegenwoordigen: ICT, detailhandel, gezondheidszorg, sociale zorg, sport, toerisme, enz. Leg 

uit waarom ze naar het buitenland willen, wat hun leerpunten zijn. Leg uit wat de criteria zijn  

om naar het buitenland te mogen gaan, zoals minimumleeftijd, het minimum aantal behaalde 

resultaten tot nu toe, flexibel, zelfstandig, enz. 
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De Europass-  en de ECVET-instrumenten kunnen ook worden gebruikt voor de voorbereiding van de 

mobiliteit. Zo kan bijvoorbeeld de Europass CV worden benut om het assessment van de competenties 

van de deelnemer te vergemakkelijken. Aan de andere kant, de ECVET Learning Agreement is het juiste 

instrument om ervoor te zorgen dat de deelnemers zich volledig bewust zijn van hun opleiding, mede 

in relatie tot de leerresultaten die ze geacht worden te verwerven, alsook de evaluatie en certificatie-

procedures tussen de betrokken organisaties. 

 

 

 

Klik hier en een menu zal 

verschijnen. Kies de instrumenten 

die je wilt gebruiken. 

Je kunt meer toevoegen door te 

klikken op het symbool + 
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Meer informatie over ECVET is beschikbaar in de 

ECVET toolkit. 

 

 

 

 

 

Leg uit welke persoonlijke en professionele 

competenties van de deelnemers kunnen 

worden verbeterd. Indien mogelijk  beschrijf 

de competenties volgens de principes van 

ECVET. 

Bijvoorbeeld, na de internationale stage is 

de student in staat is om de taken 

zelfstandig uitvoeren en de volledige 

verantwoordelijkheid voor zijn/haar taken 

op zich te nemen of is in instaat om te 

plannen, te monitoren en te controleren 

van resultaten van meerdere taken tegelijk 

met het oog op efficiënter werken en in het 

vereiste werktempo. Misschien kan je 

uitleggen op welke manier je de 

leerresultaten wilt valideren. 

In het algemeen zullen de deelnemers 

gebruik maken van de Europass, Europees 

CV en ECVET om hun competenties te 

valideren. 

http://www.ecvet-toolkit.eu/site/userguide


 
 

Final  revised version 30th April 2016 

            28 

 

 

Hoofdstuk G. Voorbereiding 

Hoofdstuk G heeft betrekking op voorbereidende activiteiten op projectniveau en voor elke activiteit. Een 

mobiliteitsactiviteit is het groeperen van de zelfde soort deelnemers met dezelfde behoeften die in het 

project op dezelfde manier zullen worden georganiseerd. 

Een project kan veel verschillende mobiliteitsactiviteiten met verschillende stromen hebben. Zo kan een 

groep van 10 studenten mechatronica deelnemen in dezelfde mobiliteitsactiviteit (dezelfde duur, dezelfde 

inhoud), maar in twee verschillende stromen: 5 zal reizen in februari en de andere 5 in juni. 

 

 

 

 

G.1.  Praktische zaken 

Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk hoe je van plan bent om te reizen naar de bestemming, 

hoe je van plan bent de accommodatie te regelen. Hoe de verzekering is geregeld (het is 

verplicht onder Erasmus +). Welke steun de deelnemer in het ontvangende land zal 

ontvangen? Leg uit hoe je van plan bent op elk risico of onvoorziene omstandigheden te 

anticiperen of dat je een risicoplan hebt. 

Probeer helder, beknopt en realistisch zijn 
G.2 . Project Management 

Beschrijf hoe het werk tussen de zendende en ontvangende partners wordt verdeeld op 

basis van middelen, competenties en ervaring van elke organisatie. 

Beschrijf de overeenkomsten tussen de partners, wat zijn hun taken en 

verantwoordelijkheden in dit project. Geef  details van elke formele overeenkomst 

getekend tussen partners: Memorandum of Understanding (ECVET), andere 

samenwerkingsovereenkomsten, contracten, enz. 

Beschrijf ook hoe je het eens wordt betreffende de leerovereenkomsten. Beschrijf als je 

een methode van kwaliteitsborging kent en hoe beslissingen worden genomen tussen de 

partners. 
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G.3. Voorbereiding van de deelnemers 

De voorbereiding van de deelnemers is verplicht voor het verzenden van de deelnemers. 

Beschrijf de aard van de voorbereiding en trainingsactiviteiten: duur, periode, type 

(intercultureel, taalkundig, technisch, individueel, in groepjes, frontaal, online, enz). 

Beschrijf wie belast zullen worden met de voorbereiding en wanneer. 

Voorbereidingsactiviteiten moeten coherent zijn met de beschreven behoeften en 

dienen aan te sluiten bij het profiel van de deelnemers. Probeer informatie voor een 

activiteit of (in sommige gevallen) voor iedere mobiliteit te geven aangezien hun 

behoeften verschillend kunnen zijn. 

Vergeet niet dat Erasmus+ een Online Language Support (OLS) kent voor de studenten 

met een verblijf langer dan 30 dagen (Frans, Engels, Duits, Italiaans, Spaans en 

Nederlands zijn beschikbaar). Voor andere talen geef informatie in het gedeelte voor de 

begroting. Je kunt € 150 vragen voor een taaltraining per deelnemer. Meer informatie op 

de website van OLS. 

http://erasmusplusols.eu/login-box/
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Hoofdstuk H. Hoofdactiviteiten 

Hoofdstuk H heeft betrekking op de hoofdactiviteiten waar je de aard van de mobiliteitsactiviteiten 

die zullen plaatsvinden dient te  beschrijven gedurende de looptijd van het project. 

Het is van belang om er rekening mee te houden dat de looptijd van het project langer is dan de looptijd 

van de mobiliteit, aangezien er ook sprake is van voorbereiding en het rapporteren. Een KA1 project 

kan een looptijd van 12 tot 24 maanden hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Hoofdactiviteiten 

Beschrijf de mobiliteitsactiviteit of activiteiten en wanneer ze zullen plaatsvinden gedurende de 

looptijd van het project. Beschrijf alle projectfasen en hun tijdschema. Geef redenen waarom je 

dit soort activiteiten hebben gekozen. 

Beschrijf de taken en rollen van elke partner in het project: 

De zendende partner: de organisatie die de studenten naar het buitenland stuurt voor een 

mobiliteit. 

Ontvangende partner: de organisatie in het ontvangende land waar de opleiding zal 

plaatsvinden. Het kan een bedrijf (stage) of een school voor beroepsonderwijs zijn. 

Tussenpersoon: de organisatie  in het ontvangende land die ondersteuning verleent bij het 

vinden van een geschikte partner (in het bijzonder wanneer een  bedrijf op zoek is naar 

stageplaatsen),  logistieke aspecten zoals huisvesting en vervoer, en ook het verstrekken van 

lokale begeleiding en vervolgtrainingen. 

Coördinator: wanneer het project wordt georganiseerd door een mobiliteitsconsortium is de 

organisatie die belast is met de coördinatie verantwoordelijk van alle activiteiten van de 

zendende partners. Meestal is de coördinator belast met het projectmanagement 
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H.1 Details van de activiteiten 

In dit gedeelte moet je alle geplande activiteiten opsommen. Je kunt zo veel toevoegen als dat nodig 

is. 

Belangrijk!! Het budget is deels voltooid op basis van wat u heeft ingevoerd binnen het gedeelte 

‘activity details’. 

Kies het type activiteit: 

1. Stages bij buitenlandse bedrijven. 

2. Stages bij buitenlandse scholen voor beroepsonderwijs. 

Geef details over hoe de communicatie tot stand komt tussen de projectpartners. Wat zijn de 

middelen en tijdens welke gelegenheid zullen zij worden gebruikt: e-mail, telefoon, Skype, 

Moodle platforms, video-conferenties, face- to-face meetings, enz. 

Beschrijf indien er periodieke bijeenkomsten gepland zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef aan van elke partner welke rol zij heeft in de monitoring gedurende de stage. Wie doet 

wat? Wie gaat de uitvoering van het werkprogramma beoordelen en de voortgang tijdens en na 

de stage? 

Als uw deelnemers een begeleider nodig hebben, vergeet niet te vragen voor budget binnen het 

hoofdstuk Budget. 

Leg duidelijk uit waarom begeleidende personen nodig zijn: de deelnemers met special needs, 

minderjarigen, sociale uitsluiting, enz. 
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Dan de vraag - Is a long term activity? - verschijnt: 

1. Antwoord ‘ja’ indien de mobiliteit meer dan 60 dagen duurt. 

2. Antwoord ‘nee’ indien de mobiliteit korter dan of gelijk aan 60 dagen duurt. 

 

 

 

 

 

 

 

Kies de zendende en  

ontvangende landen 

binnen de 

respectievelijke 

menus. 

Om de juiste afstand te selecteren,  
moet je de afstand bereken door de 
web tool distance calculator  

Kies duur en aantal 

deelnemers, 

deelnemers met 

special needs en 

begeleidende 

personen(indien 

noodzakelijk). Het 

totaal aantal is 

inclusief alle types 

activiteiten en 

deelnemers. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4
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Hoofstuk I. Vervolg 

 

‘Impact en disseminatie van het voorstel’ is een van de drie evaluatiecriteria die door de externe 

beoordelaars van jouw NA worden gebruikt om de kwaliteit van het voorstel te beoordelen. Alles bij elkaar, 

de antwoorden op de volgende vier vragen vertegenwoordigt 30% van de totale evaluatiescore. Daarom is 

het uiterst belangrijk om relevante en samenhangende informatie, die met name gericht zijn op de 

duurzaamheid van de ‘European Development Plan’ te leveren, eerder geïntroduceerd onder hoofdstuk D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het mag lijken dat de enige begunstigden van een transnationaal mobiliteitsproject die 

studenten zijn die deelnemen aan de mobiliteit zelf. Integendeel. Een Erasmus + KA1 project  

heeft een positieve impact op alle personen en organisaties die betrokken zijn: de 

uitzendende organisatie, docenten en mentoren, leden van een Nationaal Consortium, 

intermediaire organisaties en ontvangende organisaties. 

In lijn met het Programma met horizontale en specifieke doelstellingen, samen met de 

vastgestelde behoeften van de verschillende doelgroepen, moet je uitleggen waarom, hoe 

en op welk niveau de voorgestelde activiteiten zullen bijdragen aan hun middellange en 

lange termijn prestatie. 

Kernwoorden waaraan je moet denken, zijn: transversale competenties, project 

management, meetbare impact, transnationale samenwerking. 
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Of uw project voorziet in een Nationaal Consortium of niet, het positieve effect gegenereerd in de 

richting van de hierboven genoemde doelgroepen moet worden contextualized in een breder kader 

en toegelicht in termen van structurele, operationele en territoriale ontwikkeling. Deze taak zal 

makkelijker zijn als je projectactiviteiten de voordelen kan garanderen ter ondersteuning van 

organisaties en landen die niet deelnemen aan het project, meestal op de lange termijn, systemen, 

zoals een specifieke zakelijke sector en/of een territoriaal netwerk. 

Bovendien, vergeet dan niet om te analyseren en uit te leggen hoe de transnationale samenwerking, 

uitgevoerd in het kader van het project de aanpak van praktijkleren zal versterken binnen de 

betrokken onderwijssystemen, alsmede hun capaciteit om het ‘European Qualification Framework 

(EQF)’ te versterken door middel van de toepassing van gemeenschappelijke instrumenten en 

procedures (bv . ECVET , EQUAVET , Europass en het EUKCEM platform) . 

Verschillende doelgroepen vereisen verschillende disseminatiestrategieën en -kanalen om hen effectief 

te  bereiken en te informeren. Het is zeer belangrijk om een duidelijk en kwalitatief goed 

disseminatieplan te ontwerpen, uitgaande van de combinatie van verschillende doelen: 

- Informatie te verstrekken, zowel in het algemeen over het project als over specifieke 

activiteiten en producten, met de nadruk hun toegevoegde waarde en innovatie 

- Versterking en vergroten van de betrokkenheid en participatie van de doelgroepen 

- Verwachte betrokkenheid van de belangrijkste publieke en private actoren in een zeer vroeg 

stadium, waardoor ze op de hoogte blijven gedurende de gehele duur van het project, en niet 

alleen aan het einde ter gelegenheid van het slotevenement 

- Positioneer het project met een duidelijke, herkenbare en geïntegreerd imago en 

marketingstrategie, maak gebruik van de mogelijkheden van het sociale netwerk en digitale 

instrumenten. 

Wees ervan bewust dat de resultaten verkregen met je project ook kunnen worden gebruikt in een 

andere context en voor een andere doelgroep (exploitatie) en vergeet nooit om de financiële bijdrage 

van de Europese Commissie en de Erasmus + te vermelden met behulp van de juiste disseminatieregels 

die door het EACEA en jouw NA zijn verstrekt. 

Last, but not least, houdt in gedachten dat een samenvatting van het project automatisch zal worden 

gepubliceerd in het platform voor Erasmus+ Projectresultaten, waar je ook de kans hebt om 

aanvullende informatie en materiaal te uploaden. 
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Interne en externe evaluatie, proces- en productevaluatie, kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie, 

enz.... Er zijn veel verschillende manieren en op verschillende detailniveaus voor de evaluatie van de 

bereikte doelstellingen en resultaten van het project. Hoe dan ook, wat je hier dient te benadrukken, is 

de kwaliteit van de leerresultaten van de mobiliteit (evaluatie) en de effectiviteit van de geactiveerde 

ondersteunende maatregelen (monitoring). 

Op basis van de principes van de ‘Quality Commitment’ voor Erasmus+ VET mobility , moet je 

monitorings- en evaluatieplan starten vanaf het moment waarop het NA de management en 

administratieve instrumenten verstrekt: de subsidieovereenkomst en al haar bijlagen, met inbegrip van 

de ECVET MoU - Memorandum of Understanding - en LA - Learning Agreement – in geval er sprake is 

van een aanvraag voor een ECVET project . 
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Hoofdstuk J. Budget 

In hoofdstuk J bepaal je het budget voor je mobiliteitsproject. 

Studenten kunnen een EU subsidie ontvangen als bijdrage in hun kosten voor reis- en verblijfkosten 

tijdens de periode van studie of stage in het buitenland . 

De exacte bedragen zijn te zien op de website van jouw Nationaal Agentschap  

(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-agencies/index_en.htm).  

Dit gedeelte wordt automatisch ingevuld, afhankelijk van het Nationaal Agentschap die u hebt gekozen 

in B.2 . en de gegevens van de activiteit die u opgenomen in hoofdstuk H.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Travel costs worden berekend op basis van de afstand tussen jouw 

land en het land van de ontvangende partner. Daarom moet de EU 

distance calculator  worden gebruikt: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/tools/distance_en.htm  

Individual support is bedoeld voor levensonderhoud van 

deelnemers tijdens de activiteit . De bedragen zijn afhankelijk van 

de kosten van levensonderhoud van het ontvangende land en 

worden getoond op de website van uw Nationaal Agentschap . 

  

Organizational support wordt gegeven voor alle kosten die 

verband houden met de organisatie en het beheer van een 

mobiliteitsproject, bijvoorbeeld voor de voorbereiding( 

pedagogische, interculturele, taalkundige), monitoring en 

ondersteuning van de deelnemers tijdens de mobiliteit, de 

validatie van leerresultaten, disseminatieactiviteiten. Tot 100 

deelnemers wordt 350 EUR per persoon gegeven , voor meer dan 

100 deelnemers wordt 200 EUR per persoon gegeven . 

 

  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-agencies/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Special needs support: In J.4 kan je tot maximaal 100 % van de extra kosten aanvragen die rechtstreeks 

verband houden met de deelnemers met een handicap en hun begeleiders . Dit onderdeel is gebaseerd 

op de werkelijke kosten en de noodzaak van deze extra kosten moeten in de aanvraag worden 

beschreven. 

Exceptional costs: In J.5 kunt je extra kosten aanvragen voor de participatie van studenten met minder 
kansen ( 100 % gebaseerd op de werkelijke kosten ), de kosten voor het verstrekken van een financiële 
garantie, indien het Nationaal Agentschap er om vraagt (75 % van de subsidiabele kosten) of hoge 
reiskosten van de deelnemers uit ultra perifere regio's en overzeese gebiedsdelen. 
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Section K. Project summary 

Hoofdstuk K van de aanvraag bevat een samenvatting van jouw geplande project. Het moet bevatten 
de context en de achtergrond van jouw project, de doelstellingen, het aantal en het profiel van de 
deelnemers, een beschrijving van de activiteiten, de methodologie nodig bij de uitvoering van het 
project, een korte beschrijving van de resultaten en impact laten zien en evenals de potentiële 
voordelen op lange termijn. 

Dit is een belangrijk onderdeel omdat het ook dient voor disseminatiedoeleinden. De Europese 
Commissie, het uitvoerend agentschap en de nationale agentschappen kunnen het gebruiken in hun 
publicaties. Het zal worden opgenomen het ‘Erasmus+ dissemination platform’. 

Zorg er voor dat je de tekst op een aantrekkelijke en duidelijke structuur schrijft, het moet naar de 
kern van uw project gaan. Je kunt het schrijven in  je moedertaal  voorzien met een Engelse vertaling. 

K.1. Samenvatting van deelnemende organisaties, K.2. Samenvatting Budget en K.2.1. Het totale 
subsidiebedrag van het project wordt automatisch ingevuld op basis van de informatie die je verstrekt 
in de relevante rubrieken. 
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Hoofdstuk N. Declaration of Honour 

In hoofdstuk N dient een ‘declaration of honour’ te worden afgegeven door de wettelijke 
vertegenwoordiger van uw organisatie om de juridisch bindende verplichtingen aan te gaan . 

Voordat je de aanvraag indient, print deze verklaring uit door te klikken op “Print Declaration of 
Honour”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Vul uw gegevens in, onderteken en stempel het document. 

2) Scan het document en geeft het de titel ‘Declaration of honour’ 

3) Op de volgende pagina, Hoofdstuk O, dien je deze verklaring up te loaden. 
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Hoofdstuk O. Bijlagen 

 

 

 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk moet je gescande versies van de ‘declaration of honour’ en andere  van documenten 

uploaden. 

Mandaten in het geval van een mobiliteitsconsortium zijn ook verplicht. Je kunt het format van het 

mandaat downloaden van  de website van jouw Nationaal Agentschap. 
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Hoofdstuk P. Verzending 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat alle onderdelen worden gevalideerd, voordat je de 

verzending kunt voltooien. Het wordt aanbevolen dat je elk deel van de aanvraag valideert tijdens de 

afronding. Validatie kan soms een ander venster van de vragen openen die relevant zijn voor de vraag 

waarmee je bezig bent. Daarom kan je valideren terwijl je bezig bent je door het schrijfproces van de 

aanvraag heen te werken. 

Er is een validatieknop aan de onderkant van elke pagina van het gedeelte waaraan je werkt om de 

validatie gemakkelijker te voltooien. Als je een hoofdstuk valideert, en verplichte tekstvakken zijn leeg  

gelaten, zullen deze worden gemarkeerd. Dat betekent dat ze moeten worden aangevuld. Bij het 

valideren van het formulier worden ook jouw gegevens automatisch opgeslagen. 

Tenzij jouw formulier met succes is gevalideerd, wordt het e-formulier niet door het NA geaccepteerd. 

Na afloop van een succesvolle validatie en verzending zal jouw NA het formulier ontvangen voor de 

beoordeling, die voorafgaat aan de financiering. 


