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We starten om 9u30!



Zet

micro en

camera 

uit aub!

• Typ ze in de chat!

• Typ je naam in de chat

Enkele afspraken



Erasmus+ programma

• samenwerking op het gebied van:

– onderwijs

– opleiding

– jeugd

– sport

• looptijd: 2021-2027

• 33 programmalanden + partnerlanden

• budget van ± 26 miljard euro



Erasmus+ 2021-2027

• toekomstgerichter

• inclusiever

• toegankelijker

• eenvoudiger

• meer internationaal

• meer digitaal

• groener

… met meer deelnemers



Erasmus+ 2021-2027

• doelstellingen

– algemeen: European Education Area

– specifiek: bevorderen van mobiliteit, 

samenwerking, kwaliteit, inclusie, creativiteit 

en innovatie



Erasmus+ 2021-2027

• doelstellingen
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samenwerking, kwaliteit, inclusie, creativiteit 
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Erasmus+ 2021-2027

• Prioriteiten

– 4 prioriteiten voor alle sectoren:

• Inclusie en diversiteit

• Milieu en strijd tegen klimaatverandering 

(duurzaamheid)

• Digitale transformatie

• Gemeenschappelijke waarden, betrokkenheid en 

participatie

– Sectorspecifieke prioriteiten



Focus op sociale inclusie en mensen met ‘fewer opportunities”

Barriers (belemmeringen)

• Disabilities (handicaps)

• Health problems (gezondheidsproblemen)

• Barriers linked to education and training systems (belemmeringen

mbt onderwijs- en opleidingsstelsels)

• Cultural differences (cultuurverschillen)

• Social barriers (Sociale belemmeringen)

• Economic barriers (Economische belemmeringen)

• Barriers linked to discrimination (Belemmeringen als gevolg van 

discriminatie)

• Geographical barriers (Geografische belemmeringen)

Om rekening mee te houden bij projectontwerp

Inclusie en diversiteit



Duurzaamheid

• European Green Deal Communication

Scholen, opleidingsinstellingen en universiteiten zijn 
bij uitstek geschikt om met studenten, ouders en de 
bredere gemeenschap het gesprek aan te gaan over 
de veranderingen die nodig zijn voor een geslaagde 
transitie

• Om rekening mee te houden bij projectontwerp 
Projects should be designed in an eco-friendly way 

and should incorporate green practices in all its 

facets. Organisations and participants should have an 

environmental-friendly approach when designing the 

project, which will encourage everyone involved in the 

project to discuss and learn about environmental 

issues, reflecting about what can be done at different 

levels and help organisations and participants come 

up with alternative, greener ways of implementing

project activities.



Digitalisering

• COVID-19

• Digital Education Action Plan 2021-2027

– ecosystem

– skills & competences

• Om rekening mee te houden bij projectontwerp:
Virtual cooperation and experimentation with virtual and blended learning opportunities are key 

to successful Cooperation Partnerships. In particular, projects in the field of school education 

and adult education are strongly encouraged to use the eTwinning, the School Education 

Gateway and the EPALE Platforms to work together before, during and after the project 

activities.



Waarden, burgerschap en 

participatie
- Projecten met focus op actief burgerschap; ethiek in LLL; sociale en 

interculturele competenties, kritisch denken en media geletterdheid

- participatie aan democratie, engagement via (non) formeel leren

- Europese Unie, Europese waarden, eenheid en verscheidenheid, culturele 

identiteit, cultureel bewustzijn, sociaal en historisch erfgoed

“transversaal kwaliteitselement”



Erasmus+ 2021-2027

• key actions (kernacties) 

– KA1: individuele leermobiliteit

– KA2: samenwerking tussen organisaties en 

instellingen

– KA3: steun voor beleidsontwikkeling en 

samenwerking

• Jean Monnet acties



Erasmus+

KA1 KA2 KA3

Partnerships for cooperation:

Cooperation partnerships (KA220)

Small scale partnerships (KA210) 



SMALL SCALE PARTNERSHIPS 



Nieuwkomers, minder 

ervaren organisaties, 

kleinschalige actoren 

aantrekken en hun toegang 

tot het programma verruimen

Inclusie van doelgroepen met 

‘fewer opportunities’ 

ondersteunen

Actief Europees burgerschap 

ondersteunen en de 

Europese dimensie naar het 

lokale niveau brengen

Doelstellingen

+
kwaliteit van werk en 

praktijken van betrokken 

organisaties vergroten

capaciteit om transnationaal 

te werken vergroten

gemeenschappelijke 

behoeften en prioriteiten 

aanpakken

transformatie en verandering 

mogelijk maken



Wie kan aanvragen en deelnemen?

• Enkel partnerschappen in ADU, SCH en VET

• Aanvrager en partners: uit een programmaland

• Publieke / particuliere organisaties

• Partner(s) kiezen in functie van de projectdoelstellingen

• Minimaal 2 organisaties uit 2 verschillende 

programmalanden

• Geen maximum aantal deelnemende organisaties



Locatie en duurtijd

• alle activiteiten in de 
landen van de 
deelnemende 
organisaties

• ook in een plaats waar 
een instelling van de EU 
is gevestigd (Brussel, 
Frankfurt, Luxemburg, 
Straatsburg, Den Haag)

• projectduur: tussen 6 en 
24 maanden

• vroegste startdatum: 
1/3/22



Een project opzetten

ASPECTEN DIE JE NIET MAG VERGETEN:

• Milieuduurzaamheid

• Inclusie en diversiteit

• Digitale dimensie

PLANNING

noden, doelstellingen, project- en 

leerresultaten, activiteitsvormen, 

tijdsschema

VOORBEREIDING

plannen van activiteiten, 

werkprogramma

praktische regelingen, 

doelgroepen, afspraken met 

partner(s)

UITVOERING

uitvoering van de activiteiten

FOLLOW-UP

evaluatie van de activiteiten en hun 

effecten (impact), delen en gebruik 

van projectresultaten 

(disseminatie)



Financiering

een vast bedrag

30.000 EUR

of 

60.000 EUR



Vereisten

• Projectbeschrijving:

– doelstellingen

– activiteiten

– verwachte resultaten

• Tijdsschema + belangrijkste mijlpalen

• Begrotingsplan:
– geen verplichte kostenposten

– vrijheid om zelf de activiteiten te definiëren

– budget aanvragen op basis van gedefinieerde doelen, 
activiteiten, tijdpad en verwachte resultaten
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Beoordelingscriteria

Tenminste 60 punten of meer in totaal behalen, per criterium 
tenminste 50% van het maximum aantal punten behalen

Criterium Aandachtspunten 

Relevance of the

project (30)

inclusie & diversiteit, ervaring en profiel 

van de partners, opbouw van capaciteit

Quality of the project 

design and

implementation (30)

duidelijkheid doelen, inclusieve activiteiten, 

helder werkplan, kostenefficiëntie, gebruik 

van digitale platforms, milieuvriendelijkheid

Quality of the

partnership and

cooperation 

arrangements (20)

goede mix, ook nieuwkomers, duidelijke 

rolverdeling, goede afspraken inzake 

communicatie en projectmanagement

Impact (20) integratie van projectresultaten in reguliere 

werk, evaluatie, disseminatie en impact



Hoe en wanneer moet ik mijn 

aanvraag indienen?
• Online formulieren KA210-ADU, KA210-SCH, KA210-VET: 

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-

opportunities/#/erasmus-plus

• Deadline: 03-11-2021 12:00:00 (Brussels time)

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus


Schrijfsessies

13/10/21 09:30-11:00

13/10/21 13:30-15:00


