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Inleiding  
Hogeschool Utrecht is de houder van de Erasmus+ Charter for Higher Education (ECHE). De ECHE, ook 
wel Charter genoemd, is een algemeen kwaliteitskader voor Europese en internationale 
samenwerkingsactiviteiten van instellingen voor hoger onderwijs binnen het programma Erasmus+.   

Programma Erasmus+  
Het programma Erasmus+ biedt veel mogelijkheden. Het richt zich op individuen: jongeren, 
studenten, docenten en professionals. Zij krijgen de mogelijkheid om in het buitenland een deel van 
hun studie te volgen of een stage te lopen. Onder bepaalde voorwaarden kan een student of een 
medewerker in aanmerking komen voor een Erasmus+ beurs. Bij de hoogte van de beurs wordt 
onder meer gekeken naar de periode van de mobiliteit en het land. Hierbij kan gekozen worden voor 
een partnerland (binnen EU) of bepaalde programmalanden (buiten EU). De waarborging en de 
financiering van het Erasmus+ programma van de Europese Commissie wordt gedaan door een 
Nationaal Agentschap (NA). Een deelnemende onderwijsinstelling moet aan het NA financiering 
aanvragen en middels diverse rapportages verantwoording afleggen.  
 
Inclusie 
Voor de ECHE 2021-2027 is het thema “inclusie” gekozen als één van de prioriteiten binnen het 
Erasmus+ programma. Op zowel nationaal als Europees niveau staat dit thema hoog op de agenda, 
zo ook binnen de HU. Voor het Erasmus+ programma is het uitgangspunt dat een ieder in 
aanmerking moet kunnen komen voor een periode in het buitenland. Dat geldt zowel voor studie als 
voor stage.   
 
In de afgelopen programmaperiode was al de mogelijkheid geboden voor het aanvragen van een 
aanvullende beurs voor mensen met een beperking, een zogenoemde Inclusion Support.1 Het 
Nationaal Agentschap  heeft met haar nieuwe inclusie beleid gekozen om naast Inclusion Support 
een extra financiële ondersteuning te bieden aan studenten uit bepaalde ondervertegenwoordigde 
groepen: de Erasmus+ Top-up beurs. Met deze financiële prikkel hoopt het NA dat studenten die 
door omstandigheden niet zo snel kiezen voor een buitenlandervaring, hierdoor alsnog naar het 
buitenland kunnen gaan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Inclusion Support: extra financiering bovenop de Erasmus+ beurs op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten en met toestemming 
vanuit het National Agentschap. Voorheen werd dit Special Needs genoemd.  
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Erasmus+ Top-up beurs  
De Erasmus+ Top-up beurs is een extra financiële bijdrage bovenop de Erasmus+ beurs en zal per 
Call21 ingaan.2 Om de Erasmus+ Top-up beurs te kunnen realiseren wordt een deel van de totale 
Erasmus+ subsidie voor stage en studie (KA131) hiervoor gereserveerd. Het Erasmus+ team binnen 
het International Office zal per call het aantal Erasmus+ Top-up beurzen voor studie en stage 
bepalen. Zij zullen dit doen op basis van de verkregen Erasmus+ subsidie vanuit het NA. Hierbij 
volgen zij de richtlijnen die vanuit het Erasmus+ programma worden gesteld.  
 
In het begin van een call wordt het aantal Erasmus+ Top-up beurzen bepaald, waarna het principe 
op=op geldt. Doordat het HU Erasmus+ team financieel verantwoordelijk is voor de subsidie zal zij 
structureel bijhouden hoeveel Erasmus+ Top-up beurzen er zijn. Aan het einde van een call moet het 
Erasmus+ team middels een eindrapportage financiële en inhoudelijke verantwoording afleggen aan 
het NA.  

Ondervertegenwoordigde groepen 
Het NA heeft vastgesteld dat drie ondervertegenwoordigde groepen in aanmerking kunnen komen 
voor een Erasmus+ Top-up beurs. Het betreft studenten met een beperking, gezondheidsproblemen 
of een economische achterstand. In bijlage I tref je in het Engels een meer gedetailleerde uitleg van 
de doelgroepen. Erasmus+ hoopt door de invoer van deze Erasmus+ beurs een zo inclusief mogelijk 
programma te creëren.  

Inclusion Support 
Inclusion Support is een aanvullend middel bovenop de Erasmus+ beurs én de Erasmus+ Top-up 
beurs. Als blijkt dat beide beurzen niet voldoende zijn, dan is het voor een student mogelijk extra 
financiering aan te vragen. De Inclusion Support richt zich alleen op studenten met een beperking of 
gezondheidsproblemen. De uitkering van deze beurs is gebaseerd op werkelijk gemaakte kosten en 
dient te worden goedgekeurd door het NA. In samenspraak met het decanaat zal de student een 
berekening maken van de extra kosten. De Erasmus+ coördinator zal vervolgens namens de student 
het verzoek indienen bij het Nationaal Agentschap. Bij goedkeuring zal de extra subsidie bij de 
beurzen worden toegevoegd.  

Erasmus+ Top-up beurzen per mobiliteit 
Binnen het Erasmus+ programma zijn er verschillende soorten mobiliteiten:  

• Reguliere mobiliteit: binnen EU, min duur 2 maanden,  
• Blended mobility: binnen EU min 5 dagen, max 30 dagen = individuele basis,  
• Blended Intensive Program: binnen EU min 5 dagen, max 30 dagen = groep basis, 
• International Mobility: min 2 maanden, buiten EU3.   

 
Het NA heeft vastgesteld dat de Erasmus+ Top-up beurs geldt voor elke vorm van mobiliteit. De 
hoogte van de Erasmus+ Top-up beurs verschilt per soort mobiliteit en de duur van de mobiliteit.  
 
 
 

 
2 Call21: officiële start 1 sep 2021. Bij de HU per collegejaar 2022/2023. De subsidie van call20 moet eerst uitgeput zijn voordat met call21 
begonnen kan worden.  
3 De HU doet in Call21 en Call22 niet aan Internationale Mobiliteit 
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Onderstaand tref je een schematisch overzicht voor de Erasmus+ Top-up beurs voor Call21.4 
 

Mobiliteit  Duur  Bedrag  
RM Min 2 maanden, max 12 

maanden 
€250,00 per maand  
(ook omgerekend per dag

5
) 

BM/BIP 5 t/m 14 dagen €100,00 per verblijf 
BM/BIP 14 t/m 30 dagen €150,00 per verblijf 
IM N.v.t. N.v.t. 

 
*RM= reguliere mobiliteit, BM= Blended mobility, BIP= blended intensive program, IM=International 
mobility 

Verdeling beurzen 
Het HU Erasmus+ team probeert de Erasmus+ Top-up beurzen zo evenredig mogelijk te verdelen 
over de semesters. Het HU Erasmus+ team zal het aantal beurzen bijhouden en regelmatig 
terugkoppeling geven aan het decanaat. Tevens zal dit bijgehouden worden op een ASKHU-pagina, 
zodat studenten hiervan ook op de hoogte zijn.   

Beoordeling Erasmus+ Top-up beurs 
De beoordeling wie in aanmerking komt voor een Top-up beurs zal in handen zijn van het decanaat 
en het HU Erasmus+ team, waarbij het decanaat een adviserende rol heeft en het HU Erasmus+ team 
uiteindelijk het besluit neemt en tevens de extra beurs uitkeert.   
 
Algemene procedure 
Binnen de HU is Mobility-Online (MO) de aanmeld- en archiefmodule voor alle Erasmus+ beurzen. 
Een student kan in MO aangeven of deze in aanmerking wilt komen voor een Erasmus+ Top-up 
beurs. Daarbij wordt verwezen naar een ASKHU-pagina, waar de student formeel een verzoek kan 
indienen. Het decanaat ontvangt het verzoek van de student en neemt deze in behandeling. Per 
casus wordt gekeken of een student valt in de groep ondervertegenwoordigde groepen (zie bijlage I). 
Doordat de beoordeling in handen ligt bij het decanaat zal de privacy van de student gewaarborgd 
blijven. Het decanaat zal handelen volgens de gestelde AVG-regels en HU-richtlijnen. 
Gespreksverslagen en eventuele bewijslast zullen worden opgeslagen op een gedeelte in Osiris dat 
slechts toegankelijk is voor het decanaat. Na de beoordeling adviseert het decanaat de student en 
het HU Erasmus+ team of de student in aanmerking komt voor de extra financiering. Omdat de 
privacy van de student gewaarborgd moet blijven is slechts een algemeen schriftelijk advies 
voldoende, waarbij wel wordt gesteld onder welke ondervertegenwoordigde groep de aanvrager zal 
vallen. Bij de aanvraag van een Erasmus+ beurs is de student altijd in de lead. Om in aanmerking te 
komen voor de Erasmus+ Top-up beurs moet de student in het Erasmus+ proces het advies zelf 
uploaden in MO. Het HU Erasmus+ team controleert vervolgens het advies en of de student ook aan 
alle andere Erasmus+ voorwaarden voldoet. Bij een positief antwoord kent het HU Erasmus+ team de 
Erasmus+ Top-up beurs toe. Het HU Erasmus+ team zorgt er daarnaast voor dat het verzoek correct 
geadministreerd wordt in het systeem van de Europese Commissie. 
 

 
4 De Erasmus+ Top-up beurs kan per call verschillen.    
5 Binnen het Erasmus+ programma bestaat een maand uit 30 dagen; jan, feb, etc. hebben allen 30 dagen 
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Het aantal Erasmus+ Top-up beurzen is zeer beperkt. Indien er meer aanvragen zijn dan beurzen, dan 
zal het decanaat intern overleggen welke verzoeken in eerste instantie in aanmerking komen voor 
een Erasmus+ Top-up beurs.  Hierbij zal onder meer gekeken worden naar een eerlijke verdeling 
tussen de doelgroepen.  Het decanaat zal regelmatig een update ontvangen over het aantal nog 
beschikbare Erasmus+ Top-up beurzen. Daarnaast zal via een ASKHU-pagina de student 
geïnformeerd worden of er nog beurzen beschikbaar zijn.  
 
Reguliere study abroad vs Internship abroad en korte mobiliteit  
Er is een verschil tussen een aanvraag voor een reguliere studie mobiliteit en een stage mobiliteit 
en/of korte mobiliteit (BM of BIPS). Naast onderstaande tekstuele uitleg tref je in bijlage II een 
visuele procesbeschrijving van de Erasmus+ Top-up beurzen. 
 
1.1 Study Abroad reguliere mobiliteit 
Voor reguliere mobiliteit (minimaal twee maanden) geldt dat studenten in de maand januari een 
aanvraag doen voor een studie in het buitenland voor het gehele collegejaar erop. De aanvraag in 
januari is voor het startmoment in september (fall semester) of het startmoment in februari (spring 
semester). Bij deze aanmelding kunnen studenten via MO aangeven of ze een Erasmus+ Top-up 
beurs willen. De student wordt hierbij verwezen naar de Erasmus+ Top-up ASKHU-pagina, waar zij 
officieel een verzoek kunnen indienen.  Aan het einde van de study abroad aanvraagperiode (begin 
februari) verzamelt het decanaat de aanvragen voor de Erasmus+ Top-up beurzen voor de reguliere 
mobiliteit. Het decanaat maakt een selectie wie in aanmerking komt voor een beurs en adviseert de 
student en het HU Erasmus+ team. Later in het proces, bij de aanvraag voor een Erasmus+ beurs, 
moet de student het advies in MO uploaden.  
 
1.2. Internship abroad of korte mobiliteit  
Studenten die voor een korte mobiliteit, stage of afstudeeropdracht naar het buitenland gaan, 
kunnen het gehele jaar door een aanvraag doen in MO. Zij kunnen in MO het verzoek aangeven, 
waarna de student verwezen wordt naar de ASKHU-pagina. Na de aanvraag geldt de algemene 
procedure. Omdat het onduidelijk is wanneer deze groep studenten weggaat, kan er geen 
voorselectie door het decanaat plaatsvinden. Wel wordt er gekeken naar de verdeling per semester.  

Verdeling beurzen 
Binnen het Erasmus+ programma zijn er twee startmomenten waarop studenten naar het buitenland 
gaan; herfstperiode (sept) en lenteperiode (feb). Vanwege de verschillende startperioden zullen de 
beurzen evenredig verdeeld worden over de semesters. In bijlage III tref je een overzicht van het 
totaal aantal beschikbare Erasmus+ Top-up beurzen.  

Bewijslast  
Bij de toekenning van een Erasmus+ Top-up beurs wordt er gestreefd naar een vorm van bewijslast 
die zowel laagdrempelig als uitvoerbaar is voor het individu en voor de organisatie. De volgende 
bewijsstukken zijn vereist bij het toekennen van een Erasmus+ Top-up beurs. Onderstaand tref je de 
bewijsstukken voor bepaalde onderdelen.  

 Bij een handicap of gezondheidsproblemen volstaat een doktersverklaring of een andere 
geldige gezondsheidsverklaring.  

 Bij economische belemmeringen volstaat een verklaring/bewijs van toekenning aanvullende 
beurs van DUO.  
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Uitbetaling Erasmus+ Top-up beurs 
De Erasmus+ Top-up beurs is een onderdeel van de Erasmus+ beurs, waarbij dezelfde regels gelden 
die horen bij de desbetreffende mobiliteit6. De uitbetaling van een Erasmus+ beurs gaat altijd in twee 
delen; bij de start van de mobiliteit en bij het einde van de mobiliteit. Studenten moeten voor vertrek 
aangeven hoelang zij verwachten in het buitenland te verblijven. Op basis van de verwachte 
mobiliteit krijgt een student 70 procent van de Erasmus+ beurs. Pas na terugkeer staat vast wat het 
daadwerkelijke verblijf van de student was. Op basis van die gegevens zal de laatste 30 procent 
worden berekend. De Erasmus+ Top-up beurs is een bedrag dat bovenop de Erasmus+ beurs komt en 
wordt ook op basis van de duur berekend.  

Reiskosten en/of groene mobiliteit 
Om het Erasmus+ programma nog inclusiever te maken ontvangen studenten met een Erasmus+ 
Top-up beurs in sommige gevallen ook reiskostenvergoeding. Deze reiskostenvergoeding geldt alleen 
voor korte mobiliteit (BM of BIPS) of Internationale Mobiliteit (IM).7  De reiskosten wordt bepaald op 
basis van een enkele reis, met de HU als standplaats. De EC heeft een speciale tool gemaakt om de 
afstand te kunnen berekenen.  

Groene mobiliteit 
Naast Inclusie is Duurzaamheid een ander belangrijk speerpunt binnen het Erasmus+ programma. 
Het Erasmus+ probeert door middel van een Groene beurs deelnemers te stimuleren om groener te 
gaan reizen.  Indien een student die een Erasmus+ Top-up beurs ontvangt kan aantonen dat deze op 
een groene manier heeft gereisd, dan zal deze een andere reiskostenvergoeding krijgen. Naast extra 
financiering kan een student ook extra reisdagen aan zijn mobiliteit toegevoegd krijgen.  De extra 
reisdagen worden bij de eindberekening toegevoegd. In de guidelines voor studie en stage zal hier 
specifieker op worden ingegaan. 

Onderstaand tref je de reiskosten die gelden bij de Erasmus+ Top-up beurzen 

Travel distance Standard travel Green travel  
Between 10 – 99 km 23 euro per participant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Between 100  - 499 km 180 euro per participant 210 euro per participant 
Between 500 – 1999 km 275 euro per participant 320 euro per participant 
Between 2000 – 2999 km 360 euro per participant 410 euro per participant 
Between 3000 – 3999 km  530 euro per participant 610 euro per participant 
Between 4000 – 7999 km 820 euro per participant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
800 km of more  1500 euro per participant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Verlenging Erasmus+ Top-up beurs 
Het is voor een student mogelijk om een verlenging aan te vragen voor de stage- of studieperiode 
in het buitenland. Indien een student hiervoor in aanmerking wil komen, dient de student conform 
de Erasmus+ richtlijnen minimaal een maand voor terugkeer een verzoek in te dienen bij het HU 
Erasmus+ team (zie Erasmus+ guidelines). Indien de student akkoord krijgt voor de verlenging, dan 

 
6 Op de ASKHU pagina Erasmus studie en Erasmus stage staan de Guidelines met alle rechten en plichten betreffende een 
Erasmus+ beurs. Een student kan deze ook uploaden tijdens het Erasmus proces.  
7 IM: de HU doet niet aan IM in Call21 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/Erasmus%20and%20Grant%20for%20Study.aspx
https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/Erasmus%20and%20Grant%20for%20Traineeship.aspx
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zal de Erasmus+ beurs en de daarbij behorende Erasmus+ Top-up beurs meegenomen worden in de 
berekening van de laatste uitbetaling.  

Terugbetaling 
Indien een student het Erasmus+ proces niet (tijdig) afrondt, dan zal de student naast de Erasmus+ 
beurs, de Erasmus+ Top-beurs en eventueel de Inclusion Support moeten terugbetalen. Bij een 
overmacht situatie (force majeure) moet eerst contact opgenomen met de Erasmus+ coördinator.  
De coördinator legt het force majeure verzoek voor aan het NA. Zij bepalen uiteindelijk of de student 
hiervoor in aanmerking komt. Ook hierbij zullen de regels van het Erasmus+ programma worden 
gevolgd, welke voor de student na te lezen zijn in de Guidelines studie en stage.      

Bezwaar 
De Erasmus+ beurzen, en beurzen die hieraan gekoppeld zijn, worden gefinancierd vanuit de 
Europese Commissie (EC). De desbetreffende beurzen zijn een gift, mits aan alle voorwaarden wordt 
voldaan die vanuit de EC worden gesteld. Het NA stelt namens de EC richtlijnen op. De HU geeft de 
beurzen uit namens de EC en is gehouden aan de richtlijnen vanuit het NA. Omdat de HU de 
richtlijnen vanuit het NA moet volgen, is het niet mogelijk om daarop bezwaar aan te tekenen.  
 
Indien het HU Erasmus+ team besluit dat de student niet in aanmerking komt voor een Erasmus+ 
Top-up beurs, dan kan de student dit aankaarten bij het Erasmus+ team. Zo nodig zal het HU 
Erasmus+ team eenmalig in overleg gaan met het decanaat om te bespreken of nogmaals naar het 
Erasmus+ Top-up verzoek gekeken kan worden. Als hieruit alsnog een positief advies komt, dan kan 
het HU Erasmus+ team besluiten om het eerder genoemde besluit te herzien. Hierbij geldt dat de 
student ook aan alle andere voorwaarden inzake de Erasmus+ beurs moet hebben voldaan. Wanneer 
een student het oneens is met handelingswijze vanuit de HU dan kan een student via het Loket 
Rechtsbescherming Studenten een beroep of herzieningsverzoek indienen.  
 
De Erasmus+ Top-up beurs is een onderdeel van de Erasmus+ beurs. Indien een student al het eerste 
gedeelte van de Erasmus+ beurs heeft ontvangen, dan is het niet meer mogelijk om te vragen voor 
een herziening. Een Erasmus+ Top-up beurs kan niet achteraf ingevoerd worden.  

Informatievoorziening 
Op een Erasmus+ Top-up ASKHU-pagina komt informatie over de beurs te staan. Op deze Erasmus+ 
Top-up beurs pagina wordt uitgelegd voor de wie de Erasmus+ Top-up beurs bestemd is en hoe een 
student deze kan aanvragen. Op verschillende evenementen (Erasmus+ voorlichting, voorlichting 
door instituten, Wil-weg-dag en pre-departure) en in verscheidende communicatiekanalen (e-mail, 
guidelines, websites) zal hier tevens extra aandacht aan worden besteed. Daarnaast is het Erasmus+ 
team bereikbaar voor eventuele vragen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

 9 
Uitleg en procedure Erasmus+ Top-up beurs ǀ  HU University of Applied Sciences Utrecht 

 

Bijlage I: Overzicht ondervertegenwoordigde groepen 
Onderstaand tref je in het Engels de ondervertegenwoordigde groepen.  
 

• Disabilities: This includes physical, mental, intellectual or sensory impairments which, in 
interaction with various barriers, may hinder someone’s full and effective participation in 
society on the same footing as others.8 

• Health problems: Barriers may result from health issues including severe illnesses, chronic 
diseases, or any other physical or mental health-related situation that prevents from 
participating in the programme. 

• Economic barriers: Economic disadvantage like a low standard of living, low income, learners 
who need to work to support themselves, dependence on the social welfare system, in long-
term unemployment, precarious situations or poverty, being homeless, in debt or with 
financial problems, etc., may represent a barrier. Other difficulties may derive from the 
limited transferability of services (in particular support to people with fewer opportunities) 
that needs to be "mobile" together with the participants when going to a far place or, all the 
more, abroad. 

 

  

 
8 United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities: https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-
the-rightsof-persons-with-disabilities.html 
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Bijlage II: Visuele procesbeschrijving Erasmus+ Top-up beurs. 
Aanvraag Erasmus+ Top-up beurs reguliere study abroad 

 

 

 

Aanvraag Erasmus+ Top-up beurs stage en korte mobiliteit  
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Bijlage III: Aantal Erasmus+ Top- up beuren 
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