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Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training

Online informatiebijeenkomst

donderdag 18 maart 2021

Erasmus+ 2021-2027
voor hoger onderwijs

Start om 13:00



Joy Plokker – Sophia Tsaldari – Kynthia Orfanidou – Marjolein Karels 

Diana Goederaad – Tess Kirby – Dzifa Quist

Madalena Pereira – Marijn van Grunsven

José Ravenstein

Petra de Greeve

Even voorstellen - het ho team
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Erasmus+ 2021-2027
voor hoger onderwijs



Onderwerpen

▪ Erasmus+ programma: doelstellingen, prioriteiten en structuur

▪ Brexit

▪ KA1 – mobiliteit (start 13:40)

▪ KA2 – cooperation projects (start 14:40)
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Erasmus+ 2021-2027
voor hoger onderwijs



Achtergrond



Prioriteiten Europese Commissie

▪ Herstel schade veroorzaakt door Covid-19 

▪ Green deal

▪ Digitale transformatie

▪ Gelijke kansen voor iedereen & strijden tegen discriminatie
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Erasmus+ 2021-2027
voor hoger onderwijs



Gezamenlijke visie voor de toekomst

▪ European Education area

▪ Digital Education Action Plan

▪ European Research area

▪ Bologna: Rome ministerial Communiqué
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Erasmus+ 2021-2027
voor hoger onderwijs

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1749
https://ehea2020rome.it/storage/uploads/5d29d1cd-4616-4dfe-a2af-29140a02ec09/BFUG_Final_Draft_Rome_Communique-link.pdf


Erasmus+
2021-2027





Uitdagingen

▪ COVID-19 pandemie

▪ Vertraagde start van het programma: 
verordening programma Erasmus+ nog 
niet bekrachtigd.

▪ Lager budget ten opzicht van Call 2020
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Even geduld aub..



Het programma Erasmus+

▪ Nieuwe periode van 7 jaar

▪ Totaal budget: € 26,2 miljard

▪ 33 Erasmus+ Programmalanden: 
27 EU-lidstaten, Noorwegen, IJsland, 
Liechtenstein, Turkije, Noord-
Macedonië, Servië.
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Erasmus+ 2021-2027
voor hoger onderwijs

Erasmus+ levert een bijdrage aan 
duurzame groei, kwalitatief 

hoogwaardige banen, sociale cohesie, 
het stimuleren van innovatie,  

versterking van de Europese identiteit 
en actief burgerschap



In het kort..... 

▪ Toekomstgerichter 

▪ Inclusiever 

▪ Toegankelijker

▪ Eenvoudiger

▪ Meer internationaal 

▪ Meer digitaal

▪ Groener

… met meer deelnemers!
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Erasmus+ Call 2021
Voor hoger onderwijs



Prioriteiten van het programma
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Doelen voor Hoger onderwijs
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Erasmus+ 2021-2027
hoger onderwijs

▪ De onderlinge verbondenheid bevorderen 

▪ Innovatief leren stimuleren 

▪ Excellentie in lesgeven belonen 

▪ Opbouwen van inclusieve systemen 

▪ Digitale capaciteiten ondersteunen



▪ KA1: Learning mobility of individuals (decentraal)

▪ KA2: Cooperation for innovation and exchange 
good practices (centraal & decentraal)

▪ KA3: support for policy reform (centraal)

▪ Jean Monnet actions (centraal)

Structuur van het programma
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*Centraal: uitgevoerd door EAC Executive Agency in Brussel (EACEA)
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Erasmus+ 2021-2027
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Actie – Call 2021 Verwachte 
deadline

Meer informatie

KA1 learning mobility 11 mei Vandaag (NA)

KA2 cooperation projects 20 mei Vandaag (NA)

KA2 Alliances for Innovation 7 september Volgt (EC)

Erasmus Mundus 26 mei 30 maart (NA/EC)

KA3 divers ? Volgt (EC)

Jean Monnet Actions 2 juni 29 maart (NA/EC)

Teacher Academies (bij PO VO) 1 september Volgt (EC)

Calls voor forward looking projects, capacity building en KA107 in Call 2022

Call European Universities afhankelijk van uitkomsten mid term evaluatie



Het Verenigd koninkrijk.....

18

Erasmus+ 2021-2027
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▪ Lopende projecten: VK blijft programmaland

▪ Nieuwe programma: VK = partnerland

▪ Informatie over Turing programma VK:

Turing Scheme | UK's Global Programme to Study & Work
Abroad | Home (turing-scheme.org.uk)

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.turing-scheme.org.uk%2F&data=04%7C01%7Cpdgreeve%40erasmusplus.nl%7C07d2091473484554d4c608d8e9368cd2%7C0b88356939c04403a6a9ed60f81be9e5%7C0%7C0%7C637515767781116651%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NG9WTiO%2B6EVdIg7OET5TL4CL6lAOMpbT0m6xBGYQelw%3D&reserved=0


KA1
Aanvragen KA1 alleen mogelijk voor hogeronderwijsinstellingen (met een ECHE)

via de Erasmus Coordinator

KA2 sessie begint om 14:40 (zie link in chat)



Outline
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Call 2021 - Novelties in HE KA1 
KA103 -> KA131

▪ Blended mobility

▪ Blended Intensive Programmes (BIP)

▪ International mobility

▪ Doctoral mobility

▪ Other novelties



Blended student mobility (SMS & SMP)
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Call 2021 - Novelties in HE KA1 
KA103  -> KA131

▪ Long-term or short-term physical mobility combined with 
compulsory online learning (“virtual component”) before, 
during or after physical mobility

▪ Individual short-term blended mobility; Duration 5 – 30 
days

▪ Minimum 3 ECTS for both components



Blended mobility: virtual component
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Call 2021 - Novelties in HE KA1 
KA103  -> KA131

▪ Mandatory virtual component facilitating collaborative online learning 

exchange and teamwork

▪ Work simultaneously on specific assignments integrated in the 

programme that are recognised as part of their degree and count 

towards the overall learning outcomes



Blended Intensive Programmes: objectives
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Call 2021 - Novelties in HE KA1 
KA103  -> KA131

▪ Create more opportunities for blended mobility

▪ Develop and implement innovative teaching and learning 
practices in the participating HEIs

▪ Should have added value compared to existing courses or 
trainings offered by participating HEI

▪ Stimulate transnational and transdisciplinary courses for 
students



Blended Intensive Programmes: implementation
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Call 2021 - Novelties in HE KA1 
KA103  -> KA131

▪ Short, intensive and joint blended mobility courses for 
students or academic staff

▪ Short-term physical group mobility abroad (5-30 days) for 
learners (students or staff)

▪ Compulsory “virtual component”



Blended Intensive Programmes: requirements
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Call 2021 - Novelties in HE KA1 
KA103  -> KA131

▪ Minimum 3 HEIs from 3 Programme countries

▪ Minimum 15 participants (excluding teaching staff 
involved in the programme) 

▪ No maximum number of participants

▪ Minimum 3 ECTS for students



BIP: funding – OS only for coordinating HEI
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Call 2021 - Novelties in HE KA1 
KA103  -> KA131

▪ Coordinating HEI in Programme country applies for OS on behalf of 
the group of HEI jointly organising the BIP (for coordinating, 
developing and running the programme)

▪ Costs such as staff costs, equipment and room rental, 
communication, activities

▪ From 6000 to 8000 per programme, dependant on number of 
participants and independent of duration



Blended Intensive Programmes
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Call 2021 - Novelties in HE KA1 
KA103  -> KA131

▪ Sending HEI in Programme country provides individual support 
(substance and travel) for the physical activity of participants 

▪ Open to students and staff from HEIs in Programmes country 
outside the partnership 

▪ At grant application stage no upfront evaluation

▪ Reporting stage: Describing the outcomes in the final Beneficiary 
report



International mobility
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Call 2021 - Novelties in HE KA1 
KA103  -> KA131

▪ Student and staff mobility to any third country 

▪ Several countries, widest geographic scope (not just one country)

▪ International is part of strategy in Erasmus Policy Statement

▪ Call 2021 only outgoing mobility

▪ Max 20% of allocated budget for international mobility (incl. OS and 
top-ups)



International mobility
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Call 2021 - Novelties in HE KA1 
KA103  -> KA131

▪ All funding modalities also apply to international mobility (zero grant, 
partial zero grant, top-up for students with fewer opportunities)

▪ No top-up for traineeships

▪ Travel support: Flexibility – HEI may opt-out for students if not fewer 
opportunities

▪ International next to ICM (International Credit Mobility)



Doctoral mobility (SMS & SMP)
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Call 2021 - Novelties in HE KA1 
KA103  -> KA131

▪ Any doctoral can go on short term mobility, virtual component is 
optional

▪ Duration: 5- 30 days

Previous Calls:

▪ Doctoral with only student status: only long term possible (3 -12 
months)

▪ Doctoral with staff status: also staff mobility possible (2 – 60 days)



Other novelties of the HE mobility action
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Call 2021 - Novelties in HE KA1 
KA103  -> KA131

▪ Duration of project: 26 months

▪ Deadline submission: foreseen 11 May 2021

▪ Project start: 1 September 2021 (if everything goes well)

▪ Study mobility from first year

▪ Study mobility one academic term or minimum two months

▪ Green mobility: regular students 50 euro on top of mobility grant
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European Student Card Initiative (ESCI)



Tijdslijn
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European Student Card Initiative (ESCI)

▪ Academisch jaar 2021-2022 is een transitiejaar

▪ Aansluiting op het EWP-netwerk verplicht vanaf juni 
2021 – anders risico om ECHE accreditatie te verliezen

▪ Omzetten van alle lopende IIA’s naar digitale IIA’s
vanaf juni 2021

▪ Opstellen en ondertekenen van OLA's vanaf juni 2021

▪ Ongeacht de Call (i.e. Call 2020 en Call 2021), OLA's
en IIA's verplicht vanaf aanvang academisch jaar 
2022-2023
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European Student Card Initiative (ESCI)
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European Student Card Initiative (ESCI)

Waarom is de tijdslijn gewijzigd van Call-jaar naar
academisch jaar?

▪ Verplichte aansluiting op het EWP-netwerk ongeacht de 
Call vanaf academisch jaar 2022/2023

▪ Het mobiliteitsproces wordt gestroomlijnd voor alle 
studenten

▪ Concept ‘academisch jaar’ begrijpelijk voor zowel HOI’s 
als voor studenten
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European Student Card Initiative (ESCI)

Zijn IIA’s geldig gedurende 2021?

▪ Huidige IIA’s zijn geldig voor mobiliteiten binnen het 
academisch jaar 2021/2022

▪ Alle IIA’s kunnen vanaf juni 2021 digitaal worden verlengd. 
Dit dient te gebeuren uiterlijk vóór de eerste mobiliteiten 
van het academisch jaar 2022/2023
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European Student Card Initiative (ESCI)

Wat doen we als een partner nog geen aansluiting heeft?

▪ Instellingen dienen partners aan te moedigen om dit te 
doen

▪ Aangezien 2021 een transitiejaar is, kunnen instellingen 
tijdelijk schriftelijke versies van de meest recente OLA-
en IIA-templates gebruiken
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European Student Card Initiative (ESCI)

Wat zijn de gevolgen van Brexit voor Calls 2019 en 2020?

▪ VK-partners zijn uitgezonderd (d.w.z. ESCI niet van 
toepassing)

▪ NL-instellingen mogen papieren versies van de OLA en 
IIA gebruiken voor uitwisselingen met het VK voor Calls 
2019 en 2020

▪ Vanaf Call 2021 VK geen programmaland
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European Student Card Initiative (ESCI)

Kunnen we de OLA gebruiken voor stages?

▪ De OLA wordt momenteel aangeboden alleen voor studie. 
OLA voor stages wordt ontwikkeld voor de komende call-
jaren
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European Student Card Initiative (ESCI)

Wat zijn de regels voor Blended Intensive Programmes?

▪ IIA BIPs dienen digitaal te worden aangesloten via het 
EWP-netwerk

▪ OLA BIPs voor studie dienen aangesloten te worden via 
het EWP-netwerk (d.w.z. stages niet)
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European Student Card Initiative (ESCI)

Webinars

▪ April 2021 – E+ App voor HOI's

▪ Mei 2021 – Aansluiting IIA's via EWP

▪ Mei 2021 – LA uitwisselingen via EWP

▪ Oktober 2021 – Nominaties en aanmeldingen via E+ App



Inclusie
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▪ Verankering

▪ Deelnemers van 
ondervertegenwoordigde groepen

▪ Overzicht verschillen oud- nieuw

▪ Veranderingen Inclusion support

▪ Andere mogelijkheden

▪ Pilot & Informatie



ECHE

‘Each higher education institution, by signing the Erasmus Charter for 
Higher Education, commits to ensuring equal access and 
opportunities to participants from all backgrounds’ 
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Verankering

A person with fewer opportunities is a potential participant whose 
‘personal’, physical, mental or health-related conditions is such that his/her 
participation in the project/mobility action would not be possible without 
extra financial or other support.



Nationaal Agentschap

▪ Informatie en inspiratie

▪ Inclusie klankbordgroep 

▪ Role Models Network

▪ TCA’s met inclusie als hoofdthema

KA1: Final report
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Verankering

Inclusion & Diversity Strategy



Barrières/Obstakels

▪ Disabilities

▪ Health problems

▪ Barriers linked to education and training systems

▪ Cultural differences

▪ Social barriers

▪ Economic barriers

▪ Barriers linked to discrimination

▪ Geographical barriers
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Deelnemers van 
ondervertegenwoordigde groepen

➢Doelgroepen zijn uitgebreid

➢Voorbeelden voor hoger onderwijs:

▪ Studenten met kinderen

▪ Studenten met een deeltijd of voltijd baan, bijvoorbeeld topsporters

▪ Studenten van ondervertegenwoordigde studie velden

➢Naar een inclusieve interne selectie procedure

➢Informatie en aanvraagprocedure voor extra support op je website
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Overzicht verschillen oud –nieuw 
programma
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Aspecten Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ 2021-2027

Doelgroep
Studenten van 
ondervertegenwoordigde groepen

Studenten en recente 
afgestudeerden van 
ondervertegenwoordigde groepen

Bekostiging 
(unit cost) Top-up: € 180, nationale criteria 

Top-up: vast op € 250, nationale 
criteria

Aanvraag NL pilot top-up, geen stage top-up
Verplicht voor alle landen + stage top-
up

Bekostiging
(real costs)

Special needs support studenten 
en staf Inclusion support studenten en staf

Criteria

Fysieke, mentale en 
gezondheidsgerelateerde 
beperking

Uitgebreid, wel focus op deelnemers 
met fysieke, mentale en 
gezondheidsgerelateerde beperking. 



Veranderingen Inclusion Support 

▪ Inclusion Support in plaats van Special Needs

▪ Focus op fysieke, mentale beperking of gezondheidsproblemen.

▪ Vergoeding voorbereidende bezoeken

▪ Voor de organisatie: 100 euro extra per student

▪ Blijft real-cost. Facturen bewaren. 
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▪ Bij blended mobiliteit: 

1. dagbedrag + de top-up voor ondervertegenwoordigde groepen

➢bij een verblijfsduur van 5-14 dagen: 100 euro per verblijf

➢bij een verblijfsduur van 15-30 dagen: 150 euro per verblijf

2. travel support verplicht 

▪ Bij internationale mobiliteit: top-up voor ondervertegenwoordigde groepen

▪ Overzeese gebiedsdelen met ECHE (Curaçao, Aruba):

1. geen top-up bij mobiliteit naar programmaland 

2. wel top–up blended mobiliteit ( 100/150 euro)

3. wel top-up voor internationale mobiliteit (dan zonder top-up voor stage). 
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Mogelijkheden blended & internationale 
mobiliteit 



Pilot Informatie & besprekingen

▪ Top-up verplicht. Neem ruimte om selectieprocedure op te 
zetten. 

▪ Inclusie spreekuur 30 maart (aankondiging op Inclusie 
Erasmus+ Yammer)

▪ Achtergrondinformatie bijvoorbeeld handvaten. 

▪ Informatie sheet met beleid, praktische informatie en 
onderzoek op Yammer en website.
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Brexit

▪ Brexit Factsheets & Informatiesessie 6 april tussen 12-13 uur.

▪ Nieuwe IIA’s met Britse partners kunnen onder programma Erasmus+ 
2014-2020 nog afgesloten worden.

▪ NA adviseert om contract Call 2020 te verlengen t/m 31 mei 2023 om 
zolang mogelijk te profiteren van de huidige samenwerkingscondities.  
(aanbod volgt in september 2021)

▪ In nieuwe programma: international mobility
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Contact NA

HO

KA103@erasmusplus.nl

▪ Joy Plokker 070 - 42 60 233

▪ Kynthia Orfanidou  070 - 42 60 102

▪ Sophia Tsaldari 070 – 4260 390

Elke donderdag wekelijks online spreekuur voor aanvragen KA131

mailto:KA203@erasmusplus.nl


Op de hoogte blijven?

Volg ons op Social Media en abonneer je op onze nieuwsbrief!

www.erasmusplus.nl/nieuwsbrief

En heb je nog vragen?

Stuur ons gerust een mailtje!

ka103@erasmusplus.nl

mailto:ka103@erasmusplus.nl
mailto:ka103@erasmusplus.nl



