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Erasmus+

KA1 KA2 KA3

Mobiliteit van personeel en 

leerlingen in schoolonderwijs



LEERMOBILITEIT ?



Het zich fysiek naar een ander land dan het land van verblijf begeven om er te 

studeren, een opleiding te volgen of niet-formeel of informeel te leren

Kunnen gecombineerd worden met virtuele activiteiten

Leerlingen Personeel

• Verbeterde leerprestaties

• Verbeterde kennis van vreemde 

talen en digitale competenties

• Groter intercultureel bewustzijn

• Betere kennis van de EU en de 

waarden van de EU

• …

• Verbeterde competenties 

afgestemd op het beroepsprofiel

• verbeterde kennis van vreemde 

talen en digitale competenties

• ruimere kennis van onderwijsbeleid 

en –praktijk in andere landen

• verbeterd vermogen om in te 

spelen op de kansen van 

kansarmen

• …



SCHOOLONDERWIJS ?



Ontvankelijke organisaties

OKAN Scholen voor basis en secundair 

onderwijs



Ontvankelijke organisaties



Doelstellingen en prioriteiten



Doelstellingen van de actie

– Europese dimensie van leren en 

onderwijzen versterken

– De kwaliteit van leren en 

onderwijzen in het schoolonderwijs 

verhogen

– Bijdragen tot de totstandkoming van 

de Europese onderwijsruimte



Prioriteiten

Inclusie en diversiteit Duurzaamheid

Digitale transitie Waarden, burgerzin en 

participatie



ACTIVITEITEN



KA1

SCHOOL

leerlingen personeel
andere 

activiteiten



Mobiliteit van leerlingen

Groepsmobiliteit Korte individuele 

mobiliteit

Lange 

individuele 

mobiliteit

2 tot 30 dagen 10 (*) tot 29 dagen
(*) 2 dagen voor deelnemers 

met fewer opportunities

30 tot 365 dagen

Wie?

• leerlingen die zijn ingeschreven in de zendende school

Locatie?

• In een ander EU land + IJsland / Liechtenstein / Noord- Macedonië / 

Noorwegen /Servië/ Turkije

• In een partnerschool: groepsmobiliteit + individuele mobiliteit (studie)

• In een andere relevante organisatie: individuele mobiliteit (stage)



Mobiliteit van personeel

Courses and

training

kwaliteitsstandaarden

Job shadowing Teaching 

assignments

2 tot 30 dagen 2 tot 60 dagen 2 tot 365 dagen

Wie?

• leraren, directies en niet-onderwijzende experten en personeelsleden in 

schoolonderwijs (band met zendende organisatie moet gedocumenteerd 

zijn)

Locatie?

In een ander EU land + IJsland / Liechtenstein / Noord- Macedonië / 

Noorwegen /Servië/ Turkije

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en


Andere activiteiten
Invited experts Hosting teachers

and educators in 

training

Preparatory

visits

Duur 2 tot 60 d. 10 tot 365 d.

Deelnemers Personen met 

relevante 

expertise in 

schoolonderwijs

Studenten of pas 

afgestudeerden uit 

de lerarenopleiding

• mobiliteit van 

leerlingen en 

personeel 

(geen 

cursussen)

• deelnemers 

met fewer

opportunities

Locatie België België Ander EU-land

IJsland / Liechtenstein / 

Noord- Macedonië / 

Noorwegen /Servië/ 

Turkije



ERASMUS kwaliteitsstandaarden
Erasmus Quality Standards - mobility projects - VET, 

adults, schools | Erasmus+ (europa.eu)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en


1. Basisbeginselen

• Inclusie en diversiteit

• Milieuduurzaamheid en –

verantwoordelijkheid

• Digitaal onderwijs

• Actieve deelname aan het 

Erasmusnetwerk



2. Goed beheer

Voor alle organisaties

• Kerntaken niet uitbesteden

• Verplichtingen van ondersteunende 
organisaties formeel vastleggen

• Bijdrage van de deelnemers: 
gerechtvaardigd, zonder winstoogmerk, 
geen obstakel voor deelname

• Integratie van resultaten in de reguliere 
werkzaamheden van de organisatie



2. Goed beheer

Voor alle organisaties

• capaciteit om internationaal te werken 

vergroten (organisatorische steun)

• informatie over voltooide 

mobiliteitsactiviteiten regelmatig updaten

• gebruik maken van de feedback van de 

deelnemers



2. Goed beheer

Voor consortiumcoördinatoren

• taakverdeling

• toewijzing van de financiering

• gezamenlijke besluitvorming

• leden kiezen en ermee samenwerken

• delen van expertise en middelen



3. Kwaliteit en ondersteuning van deelnemers

VÓÓR
• selectie van deelnemers

• praktische regelingen

• gezondheid, veiligheid van de deelnemers (verzekeringen)

• voorbereiding + taalondersteuning

• bepaling van de leerresultaten

TIJDENS
• monitoring en begeleiding

• ondersteuning tijdens de activiteit

NA
• evaluatie en erkenning van de leerresultaten



4. Delen van resultaten

• binnen de organisatie

• met andere organisaties en het publiek

• publieke bekendmaking van de 

financiering van de Europese Unie



Hoe deelnemen aan

Erasmus+ mobiliteit ?



MET aanvraag ZONDER aanvraag

KA121-SCH geaccrediteerde 

projecten (deadline 23/2/22)

KA122-SCH kortlopende 

projecten (deadline 23/2/22)

KA120-SCH Erasmus accreditatie 

op het gebied van 

schoolonderwijs

(deadline 19/10/22)

Aansluiten bij consortium

Enkel buitenlandse deelnemers 

ontvangen (gastheer)

eTwinning



KA122-SCH kortlopende projecten

• eenvoudiger format:

– 6 tot 18 maanden

– maximum 30 deelnemers

• enkel voor individuele organisaties, niet voor 

consortiumcoördinatoren

• niet voor geaccrediteerde organisaties

• alle type activiteiten

• max. 3 aanvragen in een periode van 5 jaar



KA122-SCH kortlopende projecten

• beoordelingscriteria

– relevantie (30 ptn)

– kwaliteit van projectontwerp (40 ptn)

– kwaliteit van vervolgacties (30 ptn)

• Tenminste 60/100 behalen in het totaal en 

tenminste 50% per criterium



KA121-SCH geaccrediteerde projecten

• enkel voor houders van een geldige 

accreditatie in schoolonderwijs (KA120-SCH)

• budgetaanvraag

• consortia: lijst van de leden (OID!)

• initiële duur van 15 maanden (verlengbaar tot 24 

maanden)

• alle type activiteiten

• aantal deelnemers is onbeperkt



Combineren van financiering

• per call financiering uit max. 2 

financieringsovereenkomsten KA1 

schoolonderwijs

– 1 short term project + 1 consortium

– 1 accredited project + 1 consortium

– 1 consortium + 1 consortium



Financieringsregels



Reiskosten

Reisafstand Standaardreis Groen reizen

0-99 km 23 EUR

100-499 km 180 EUR 210 EUR

500-1999 km 275 EUR 320 EUR

2000-2999 km 360 EUR 410 EUR

3000-3999 km 530 EUR 610 EUR

4000-7999 km 820 EUR

8000 km of meer 1500 EUR

• distance calculator van de Europese Commissie

• duurzame vervoermiddelen (groen reizen) worden gedefinieerd als 

reizen met vervoermiddelen met een lagere uitstoot voor het grootste 

deel van de reis, zoals een bus, trein of carpooling.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en


Individual support

Leerlingen Personeel

Denemarken, Finland, Ierland, IJsland, 

Liechtenstein, Luxemburg, Noorwegen, Zweden
64 144

België, Cyprus, Duitsland, Frankrijk, 

Griekenland, Italië, Malta, Nederland, Oostenrijk, 

Portugal, Spanje

56 128

Bulgarije, Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, 

Noord-Macedonië, Polen, Roemenië, Servië, 

Slovakije, Slovenië, Tsjechische Republiek, 

Turkije

48 112

Dagelijkse eenheidskost voor dag 1 t/m 14 (vanaf dag 15: 70%)

• Voor deelnemers en hun begeleiders

• Ook op reisdagen: 2 dagen voor standaard reis (maximum 6 reisdagen in 

geval van groen reizen)



Organisatorische steun

• Voor kosten die verband houden met de organisatie van mobiliteit 

(voorbereiding van deelnemers, virtuele activiteiten, evaluatie van 

leeruitkomsten, …)

Unit cost per mobiliteit Leerlingen

100 EUR Groepsmobiliteit leerlingen (max. 1000 

EUR)

350 EUR (200 EUR*) Korte leermobiliteit

500 EUR Lange leermobiliteit

Unit cost per mobiliteit Personeel

100 EUR Courses; invited expert; hosted teacher

350 EUR (200 EUR*) Job shadowing; teaching assignments

* vanaf honderd deelnemers aan eenzelfde soort activiteit



Steun voor inclusie

• Voor deelnemers met fewer opportunities
en hun begeleiders

• Kosten die rechtstreeks verband houden 
met hun mobiliteit (100%)

• Ook voor travel en individual support 
indien hiervoor geen unit cost wordt 
aangevraagd

• Voor de organisatie: 100 EUR per 
deelnemer



Fewer opportunities

• Kansarme deelnemers

➢Deelnemers met een functiebeperking

➢Deelnemers die beantwoorden aan minstens 

één van de GOK-indicatoren



Cursusgelden

• Inschrijvingkosten

• 80 EUR per dag per deelnemer met een 

max. van 800 EUR per contract (tussen 

jouw organisatie en Epos)



Taalkundige ondersteuning

• enkel indien geen online ondersteuning 

beschikbaar is

• Voor personeelsmobiliteit > 30 dagen

• Voor individuele mobiliteit van leerlingen

• 150 EUR per deelnemer + extra 150 EUR 

voor langdurige leerlingenmobiliteit



Voorbereidende bezoeken

• Voor deelname aan een voorbereidend 

bezoek

• 575 EUR per deelnemer

• max. 3 deelnemers per bezoek



Buitengewone kosten

80% van de werkelijke kosten 100% van de werkelijke kosten

Hoge reiskosten

(indien standaardreiskosten <70% van 

de werkelijke reiskosten)

Visum, verblijfsvergunning, 

vaccinaties, medische certificaten

Kosten verbonden aan een financiële 

garantie



FORMULIEREN



Waar vind ik de formulieren?

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

opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047627

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047627


Technische instructies:
KA121 - Accredited projects for mobility of learners and staff in school 

education, vocational education and training, and adult education Index 

- Erasmus+ & European Solidarity Corps IT Documentation - EC 

Extranet Wiki (europa.eu)

KA122 - Short-term projects for mobility of learners and staff Index -

Erasmus+ & European Solidarity Corps IT Documentation - EC 

Extranet Wiki (europa.eu)

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/KA122+-+Short-term+projects+for+mobility+of+learners+and+staff+Index
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/KA121+-+Accredited+projects+for+mobility+of+learners+and+staff+in+school+education%2C+vocational+education+and+training%2C+and+adult+education+Index
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/KA122+-+Short-term+projects+for+mobility+of+learners+and+staff+Index


Belangrijke data

• Deadline aanvraag: 23/2/2022 om 

12:00:00

• Start projecten:

– geaccrediteerde projecten: vanaf 1/6/2022

– short term projecten: tussen 1/6/22 en 

31/12/2022

• Schrijfsessie: januari 2022


