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Erasmus+ 2021-2027
horizontale dimensies

In het kader van mobiliteit in het hoger onderwijs:

▪ Inclusie en diversiteit (fewer opportunities)

▪ Ecologische duurzaamheid en groene

praktijken (milieuvriendelijk, ecologische 

voetafdruk)

▪ Digitalisering, digitaal onderwijs en digitale 

vaardigheden (ESCI, blended mobility)

Europese Onderwijsruimte tegen 2025

Actieplan voor digitaal onderwijs 2021-2027



KA130 – ACCREDITATIE CONSORTIA

KA131 – MOBILITEIT ondersteund door

middelen voor intern beleid (H2)

KA171 – MOBILITEIT ondersteund door

middelen voor extern beleid (H6)

Call 2022
gedecentraliseerd



Erasmus+ 2022
KA1 hoger onderwijs

KA131 :

▪ Alleen uitgaande mobiliteit naar:

▪ lidstaten van de Europese Unie

▪ met het programma geassocieerde derde landen

▪ niet met het programma geassocieerde landen 

▪ Internationale dimensie : max. 20% van het laatst goedgekeurde 

budget (regio 1 tot en met 14)

▪ Vaste contracten van 26 maanden

KA171:

▪ Herschikking van de regio’s – regionale benadering

▪ Regio 1 tot en met 12 (niet regio 13 en 14)

▪ Western Balkans en Sub-Saharan Africa

▪ Indicatieve doelstellingen inzake geografische balans en 

prioriteiten

▪ Geen uitgaande mobiliteit voor studenten (graduaat, bachelor en 

master) naar ODA-landen in de regio 2 tot en met 11

▪ Geen secundaire criteria in Vlaanderen

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf
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KA1 hoger onderwijs

KA171 – toekenningcriteria

▪ projectniveau

▪ kwaliteit van het projectontwerp en de 

samenwerkingsregelingen (40 punten)

▪ regioniveau

▪ relevantie van de strategie (40 punten)

▪ effect en verspreiding (20 punten)

Minimum 60 punten voor elke regio

Minimum 50% van elk criterium

Competitie



Erasmus+ 2022
KA1 hoger onderwijs

Student mobility :
▪ Study : from 2 to 12 months

▪ Traineeship : from 2 to 12 months

▪ Short-term Blended Mobility : from 5 to 30 days (3 ECTS)

▪ Doctoral Mobility

▪ Short-term (Blended) Mobility : from 5 to 30 days

▪ Study, Traineeship : from 2 to 12 months

Staff mobility :
▪ Teaching period : from 2 or 5 (international) days to 2 months

▪ Invited staff from enterprises : minimum 1 day

▪ Training period : from 2 or 5 (international) days to 2 months

Blended intensive progammes (KA131):
▪ at least 3 HEIs (ECHE) from at least 3 programme countries

▪ from 5 to 30 days (3 ECTS)
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Student mobility

▪ Studenten en recent afgestudeerden

▪ Short cycle (graduaatsopleidingen)

▪ Bachelor

▪ Master

▪ Doctoral candidates en “post-docs” (status student)

▪ Blended mobility (fysiek + virtueel) : SMS, SMT, Short-term mobility

▪ Fysieke component telt mee voor de 12 maanden per cyclus

▪ Virtuele component :

▪ voor, tijdens, en/of na de fysieke mobiliteit

▪ Geen minimum voor de duurtijd

▪ flexibiliteit

▪ Short-term mobility (enkel fysiek) : enkel voor “doctoral mobility”
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Student mobility

▪ KA131 :

▪ SMS, SMT en short-term (blended) mobility

▪ Enkel uitgaande mobiliteit

▪ Flexibiliteit (ook zero-grants en partiële zero-grants)

▪ Individual support :

▪ 3 groepen van landen

▪ Regio 13 : groep 2

▪ Regio 14 : groep 1

▪ 5 – 14 dagen : € 70 per dag (mag +2 reisdagen)

▪ 15 – 30 dagen : € 50 per dag (mag +2 reisdagen)

▪ Top-up voor fewer opportunities :

▪ Minimum 2 maanden :  € 250 per maand

▪ 5 – 14 dagen : € 100 per mobiliteit

▪ 15 – 30 dagen : € 150 per mobiliteit
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Student mobility

▪ KA131 :

▪ Top-up voor SMT : € 150 per maand

▪ Top-up voor SMT en “fewer opportunities” : € 150 + € 250

▪ Geen top-up voor SMT indien short-term blended mobility

▪ Travel support :

▪ Verplicht indien de deelnemer behoort tot de categorie 

“fewer opportunities” en deelneemt aan een short-term 

blended mobility

▪ Green travel support : € 50 indien geen travel support
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Student mobility

▪ Internationale dimensie KA131:

▪ SMS, SMT en short-term (blended) mobility

▪ Enkel uitgaande mobiliteit

▪ Flexibiliteit (ook zero-grants en partiële zero-grants)

▪ Individual support :

▪ minimum 2 maanden : € 700 per maand

▪ enkel voor regio’s 1 tot en met 12

▪ 5 – 14 dagen : € 70 per dag (mag +2 reisdagen)

▪ 15 – 30 dagen : € 50 per dag (mag +2 reisdagen)
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Student mobility

▪ Internationale dimensie KA131:

▪ Top-up voor fewer opportunities :

▪ Minimum 2 maanden :  € 250 per maand

▪ 5 – 14 dagen : € 100 per mobiliteit

▪ 15 – 30 dagen : € 150 per mobiliteit

▪ Geen top-up voor SMT (alle deelnemers)

▪ Travel support :

▪ Reiskost verplicht voor alle deelnemers naar regio 1 tot en 

met 12 (KA131)

▪ Green travel support
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Student mobility

▪ KA171 :

▪ SMS, SMT en short-term (blended) mobility

▪ Beperkte uitgaande mobiliteit

▪ Individual support :

▪ Uitgaande mobiliteit : € 700 per maand (min. 2 maanden)

▪ Inkomende mobiliteit : € 850 per maand (min. 2 maanden)

▪ 5 – 14 dagen : € 70 per dag (mag +2 reisdagen)

▪ 15 – 30 dagen : € 50 per dag (mag +2 reisdagen)
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Student mobility

▪ KA171 :

▪ Top-up voor fewer opportunities :

▪ Minimum 2 maanden :  € 250 per maand

▪ 5 – 14 dagen : € 100 per mobiliteit

▪ 15 – 30 dagen : € 150 per mobiliteit

▪ Geen top-up voor SMT (alle deelnemers)

▪ Travel support :

▪ Verplicht voor alle deelnemers

▪ Green travel support
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Staff mobility

▪ Voor onderwijsdoeleinden (STA) :

▪ tussen hogeronderwijsinstellingen

▪ “invited staff”

▪ Voor opleidingsdoeleinden (STT) :

▪ tussen hogeronderwijsinstellingen

▪ naar een andere organisatie

▪ Regio 1 tot en met 14 zijn niet mogelijk als ontvangend land voor 

mobiliteit van personeel uit “niet met het programma geassocieerde 

derde landen”

▪ Blended mobility

▪ Deelname aan BIPs (KA131):

▪ Teacher/trainer

▪ Learner
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Staff mobility

Individual support :

▪ KA131:

▪ 3 groepen van landen

▪ Regio 13 : groep 2

▪ Regio 14 : groep 1

▪ Bedragen per dag :

▪ Dag 1 – dag 14

▪ Dag 15 – dag 60 

▪ Internationale dimensie KA131 en KA171:

▪ Uitgaand : € 180 (dag 1-14) en € 126 (dag 15-60)

▪ Inkomend : € 160 (dag 1-14) en € 112 (dag 15-60)

Travel support :

▪ op basis van tabel reiskosten
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reis- en verblijfsvergoedingen

REIS- EN VERBLIJFSVERGOEDINGEN HOGER ONDERWIJS 2022

STUDENTEN/RECENT AFGESTUDEERDEN PERSONEEL

PROGRAMMALANDEN PROGRAMMALANDEN

STUDIE STAGE

Categorie 1 Categorie 2 Categorie 1 Categorie 2 Dag 1-14 Dag 15-60

Bedrag per maand Bedrag per maand Bedrag per maand Bedrag per maand
Bedrag per dag Bedrag per dag

Groep 1 
Programmalanden 
reis en verblijf

Denemarken, Finland, IJsland, 
Ierland, Liechtenstein, Luxemburg, 
Noorwegen, Zweden, partnerlanden 
van regio 14

€ 629,00 € 379,00 € 779,00 € 529,00
Groep 1 
Programmalanden 
verblijf

Denemarken, Finland, IJsland, 
Ierland, Liechtenstein, Luxemburg, 
Noorwegen, Zweden, partnerlanden 
van regio 14

€ 126,00 € 88,00

Groep 2 
Programmalanden 
reis en verblijf

Cyprus, Duitsland, Frankrijk, 
Griekenland, Italië, Malta, Nederland, 
Oostenrijk, Portugal, Spanje, 
partnerlanden van regio 13

€ 579,00 € 329,00 € 729,00 € 479,00
Groep 2 
Programmalanden 
verblijf

België, Cyprus, Duitsland, Frankrijk, 
Griekenland, Italië, Malta, 
Nederland, Oostenrijk, Portugal, 
Spanje, partnerlanden van regio 13

€ 112,00 € 78,00

Groep 3 
Programmalanden 
reis en verblijf

Bulgarije, Estland, Hongarije, Kroatië, 
Letland, Litouwen, Noord-
Macedonië, Polen, Roemenië, 
Tsjechië, Servië, Slovakije, Slovenië, 
Turkije

€ 529,00 € 279,00 € 679,00 € 429,00
Groep 3 
Programmalanden 
verblijf

Bulgarije, Estland, Hongarije, 
Kroatië, Letland, Litouwen, Noord-
Macedonië, Polen, Roemenië, 
Tsjechië, Servië, Slovakije, Slovenië, 
Turkije

€ 98,00 € 68,00

reis "green travel" top-up van € 50 mogelijk
Programmalanden
reis

zie tabel reiskosten

ALLE PARTNERLANDEN (exclusief regio 13 en 14) ALLE PARTNERLANDEN (exclusief regio 13 en 14)

Categorie 1 Categorie 2 Dag 1-14 Dag 15-60

Bedrag per maand Bedrag per maand Bedrag per dag Bedrag per dag

verblijf (geen top-up voor stage) UITGAAND € 950,00 € 700,00 verblijf UITGAAND € 180,00 € 126,00

verblijf (geen top-up voor stage) INKOMEND € 1 100,00 € 850,00 INKOMEND € 160,00 € 112,00

reis (verplicht voor "Categorie 1") zie tabel reiskosten reis zie tabel reiskosten

SHORT-TERM BLENDED MOBILITY (ALLE LANDEN) tabel reiskosten

alle deelnemers top-up "Categorie 1"
Bedrag per 
deelnemer

"green travel"

vanaf 5 dagen tot en met 14 dagen € 70 per dag € 100 per mobiliteit tussen 10 en 99 km € 23,00

vanaf 15 dagen tot en met 30 dagen € 50 per dag € 150 per mobiliteit tussen 100 en 499 km € 180,00 € 210,00

tussen 500 en 1999 km € 275,00 € 320,00

Verblijf mag voor één reisdag voor en één reisdag na de activiteit 
(KA131/KA171)

tussen 2000 en 2999 km € 360,00 € 410,00

Geen top-up voor stage (KA131/KA171) tussen 3000 en 3999 km € 530,00 € 610,00

Geen reiskost voor "Categorie 2" voor mobiliteit tussen programmalanden (inclusief regio 13 en 14) 
(KA131)

tussen 4000 en 7999 km € 820,00

Reiskost mag voor "Categorie 2" voor mobiliteit van programmalanden naar partnerlanden (KA131) 8000 km en meer € 1 500,00

Reiskost verplicht voor  alle deelnemers van "Categorie 1" (KA131/KA171)

Reiskost verplicht voor alle deelnemers aan mobiliteit tussen programma- en partnerlanden (uitgezonderd regio 13 en 
14) (KA171)

top-up van € 50 mogelijk voor "green travel" indien geen reiskosten toegekend 
worden.
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Blended Intensive Programmes (BIPs)

▪ Doelstelling :

▪ Meer mogelijkheden voor blended mobility

▪ Innovatieve manier van leren en lesgeven (meerwaarde)

▪ Stimuleren van transnationale en transdisciplinaire cursussen 

voor studenten

▪ BIPs :

▪ at least 3 HEIs (ECHE) from at least 3 programme countries

▪ from 5 to 30 days + virtual component

▪ Minimum 15 deelnemers

▪ 3 ECTS (verplicht voor studenten)

▪ Virtuele component verplicht (ook voor “staff” als “learner”)

▪ Financiering :

▪ Voor het organiseren van de BIP (coördinerende HEI)

▪ Van € 6.000 tot € 8.000 per programma

▪ Op basis van het aantal gefinancierde deelnemers (zendende 

HEI)
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Budget

▪ Organisational Support (OS) :

▪ Ook voor deelnemers aan een BIP (KA131)

▪ € 400 tot en met 100ste deelnemer (KA131)

▪ € 230 vanaf 101ste deelnemer (KA131)

▪ € 500 per deelnemer (KA171)

▪ Inclusion support :

▪ Indien de top-up voor fewer opportunities ontoereikend is

▪ Voor bijkomende kosten voor deelname van deelnemers met 

“physical, mental or health related conditions”

▪ Voorbereidende bezoeken

▪ 100% van de ontvankelijke kosten

▪ € 100 per deelnemer voor het organiseren van de mobiliteit

▪ Exceptional cost :

▪ Financial guarantee

▪ Expensive travel cost (KA131)
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▪ Deadline : 23 februari 2022

▪ KA131 :

▪ Start project : 1 juni 2022

▪ Contract van 26 maanden:

▪ mobiliteiten voor één jaar aanvragen

▪ BIPs realistisch aanvragen (cfr. Call 2021)

▪ KA171 :

▪ Start project : 1 augustus 2022

▪ Contract van 34 of 36 maanden

▪ Één aanvraag per hogeronderwijsinstelling

▪ Aanvraagformulieren :

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
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Nieuw in de programmagids 

Herschikking van de regio’s 1 tot en met 14
(niet met het programma geassocieerde derde landen)

KA131 :
• contract start op 1 juni 2022

• Studenten en recent afgestudeerden van “categorie1” (fewer opportunities) die deelnemen aan een 

short-term blended mobility hebben recht op een vergoeding voor de reiskosten. (p.69)

KA131 en KA171 :
Uitgaande en inkomende studenten en pas afgestudeerden in internationale mobiliteit waarbij “niet met 

het programma geassocieerde derde landen” betrokken zijn (met uitzondering van de regio’s 13 en 14) 

hebben recht op een vergoeding voor de reiskosten. (p.74) Er is wel de mogelijkheid van “opt-out” voor 

studenten van “categorie 2” die gefinancierd worden in het kader van de internationale dimensie van 

KA131 (p.75). 

Blended Intensive Programmes: aanpassingen
• In addition, any other HEI or organisation located in an EU Member State or third country associated to the 

Programme may participate in order to send participants. (p.58)
• These participants from third countries not associated to the Programme do not count towards the minimum 

requirements. (p.58)
• The organisational support grant for blended intensive programmes is a contribution to any cost incurred by the 

institutions involved in relation to the organisation of the blended intensive programmes, such as costs related 
to the preparation, design, development, implementation and follow-up of the programmes, including the 
delivery of physical and virtual/remote activities as well as the overall management and coordination. The 
coordinating HEI is responsible for sharing the organisational support grant for blended intensive programmes
among the partnership where the above-mentioned costs are incurred. (p.74)




