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Wat gaan we doen?

 Nieuwe kansen voor scholen in Erasmus+ KA2

In Key Action 2: strategische partnerschappen

 School Exchange Partnerschappen

 Doelstellingen, belangrijkste 

wijzigingen & voorwaarden

 Financieel

 Aanvraagprocedure

 Tips voor een goede aanvraag

 Overige mogelijkheden in KA2 voor 

scholen/organisaties

 Vraag en antwoord sessie 



Na deze presentatie: 

 Ben je op de hoogte van de nieuwste 

ontwikkelingen binnen Erasmus+ voor scholen in 

KA2

 Weet je wat je de doelstellingen, voorwaarden en 

aanvraagprocedures zijn voor een School 

Exchange partnerschap

 Weet je wat de overige mogelijkheden zijn voor 

scholen en andere organisaties binnen 

Erasmus+ KA2



Erasmus+ voor primair en voortgezet 

onderwijs

 Europees subsidieprogramma voor onderwijs, 

jeugd en sport

 Doel: onderwijs vanuit praktijk vernieuwen→ 

betere aansluiting bij uitdagingen van huidige 

Europa

 Goed voorbeeld: rijke invulling   

https://vimeo.com/154832415


Erasmus+: actielijnen

KA1: Mobiliteit van onderwijspersoneel

KA2: Strategische Partnerschappen
 School Exchange Partnerships 

(KA229)

 Partnerships gericht op uitwisseling 

van goede voorbeelden (KA201)

 Partnerships gericht op ontwikkeling 
van innovatie (KA201)



Budget Erasmus+ po/vo-sector Call 2018

Actielijn Beschikbare budget

KA1

Mobiliteit van 

onderwijspersoneel

€ 2,3 miljoen

KA229 

School Exchange 

partnerschappen

€ 5,9 miljoen

KA201

Uitwisseling goede 

voorbeelden/

Ontwikkeling innovatie

€ 2,5 miljoen

Totaal € 10,7 miljoen
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Nieuwe ontwikkelingen voor po/vo

 One size does not fit all!

 Aanpassingen in Call 2016 onvoldoende

o Splitsing projecttype

o Uitwisseling goede voorbeelden

o Ontwikkeling innovatie

o Splitsing budget over projecttypes

 Call 2018: nieuwe type partnerschap voor 

scholen

o School Exchange Partnerships

o Apart budget

o Flinke budgetstijging



School Exchange Partnerships I

 Doelstellingen:

 Vergroting Europese dimensie op scholen

 Steun voor leerlingenuitwisseling (lang en kort)

 Promotie van waarden als inclusie en tolerantie (Paris 

Declaration) 

 Verhoging deelname scholen aan Erasmus+



School Exchange Partnerships II

 Hoe?

 Korter en versimpeld aanvraagformulier 

speciaal ontwikkeld voor SEP

 Aparte actielijn losgekoppeld van 

grootschalige KA2 projecten (KA201) 

 Aparte selectielijst en budget voor alléén 

School Exchange partnerschappen



School Exchange Partnerships III

 Belangrijkste wijzigingen:

 Short-term pupil exchange: van 5 naar 3 dagen

 Min. 2 scholen en max. 6 partnerscholen 

 Projecten duren tussen 12 en 24 maanden

 Uitzondering:  Projecten met IPM: 36 maanden

 Geen budget voor: projectvergaderingen (ME,IO)

 Vereenvoudigde budgetposten

 Maximaal €16.500 per school per jaar. Totaal max.

€ 99.000 per jaar per partnerschap*

 Max. 100 mobiliteiten is afgeschaft!



School Exchange Partnerships IV

 Diverse uitwisselingsactiviteiten mogelijk:

 Short-term exchanges of groups of pupils

(vanaf 3 dagen-2 maanden)

 Long-term study mobility of pupils

(2-12 maanden)

 Short-term joint staff training 

(3 dagen- 2 maanden)

 Long-term teaching or training assignments

(2-12 maanden)



School Exchange Partnerships IV

 Belangrijke voorwaarden:

 Startdatum projecten: tussen 1-9-2018 en 31-12- 2018

 Aanvraag bij het NA van het coördinerende land

 Alléén scholen uit programmalanden kunnen deelnemen 

 Projectactiviteiten kunnen alléén plaatsvinden in de 

betrokken partnerlanden

 Uitzondering: Brussel, Frankfurt, Den Haag, 

Luxemburg, Straatsburg

 Deadline: 21 maart 12:00 uur



Financiering van School Exchange 

Partnerships

Project management / organisatie

Leeractiviteiten

Projectvergaderingen

Real costsUnit Costs

Intellectual

Output

Multiplier

event

Reis

Taal

Verblijf

Exceptional costs

Special Needs



Europese 

prioriteiten

Uitgangspunt van Erasmus+ projecten 

Horizontale prioriteiten zoals:

 Innovatief onderwijs en 

ICT

 Social inclusion

 Cultureel erfgoed

Sectorspecifieke prioriteiten 

zoals:

 Professionalisering 

docenten

 Verbetering vaardigheden 

en competenties

 21e eeuwse vaardigheden

Doelstellingen 

en resultaten

project

Schoolbeleid/

onderwijspraktijk

Activiteiten



Wat is nog meer mogelijk?



 Aanmelden in Participant Portal 
o Éénmalig, EU-login, PIC-code

o Legal Entity Form, Financial Identification

Form 

 Invullen aanvraagformulier vóór de deadline 21 

maart

 Beoordeling door externe experts

 Uitslag over toekenning/afwijzing → medio juli

 Contract: iedere partner eigen contract

 Betaling eerste voorschot (SEP 80%, overig 40%)

 Mobility Tool+:

 Interim rapportage (KA201)

 Eindrapportage

Aanvraagprocedure

http://www.erasmusplus.nl/participant-portal---urf-|-pic-handleidingen-en-documenten


Welke verandering wil ik na afloop van dit     

project gerealiseerd hebben? 

 Denk daarbij aan: leerlingen, docenten, school, 

en daarbuiten?

 Denk voorbij het einde van het project

 Hoe ga je het project integreren in de (reguliere)

schoolactiviteiten?



Tips voor een goede aanvraag

 Zorg voor draagvlak binnen de organisatie

 Betrek partners direct bij idee & projectontwerp

 Zorg voor evaluatiemomenten in het project

 Ken de (nieuwe) voorwaarden van Erasmus+!

 Begin op tijd met het aanvraagformulier

 Gebruik het projectopzetformulier voor School 

Exchange partnerschappen en vraag advies aan het 

NA

http://www.erasmusplus.nl/stream.aspx?file=/_images/user/C2018 KA2 projectopzetformulier School Exchange Partnerships.docx


Beoordeling aanvraag KA2

 Relevantie van het project max. 30 punten

 Kwaliteit van het projectplan 

en de implementatie max. 20 punten

 Kwaliteit van het projectteam 

en de samenwerking                       max. 20 punten

 Impact en disseminatie (follow-up) max. 30 punten

Om voor financiering in aanmerking te komen moeten tenminste 60 punten worden 

gehaald. Bovendien moet op elk afzonderlijk onderdeel tenminste 50% van het maximaal 

haalbare aantal punten gescoord worden.

Meer informatie in de Guide for Experts

http://www.erasmusplus.nl/stream.aspx?file=/_images/user/jeugd/expert-guide_en 2016.pdf


 Contact seminars

 Thematische seminars

 Conferenties

 Doelen TCA

o Nieuwe projectvoorstellen

o Inhoudelijke verdieping 

o Netwerken en partners

 Meer info

o www.erasmusplus.nl/tca

o Facebook/Twitter/LinkedIn

o Deelname gratis

Transnational Cooperation Activities (TCA)

http://www.erasmusplus.nl/tca


De Nuffic Academy: Erasmus+ 

aanvraagassistent

www.internationalisering.nl

https://www.internationalisering.nl/courses/erasmus-povo-aanvraagassistent/


Meer informatie over Erasmus+

 www.erasmusplus.nl

 Aanmelden nieuwsbrief

 Twitter/Facebook: #Erasmusplus-NL

 Webinar school exchange partnership 13 

december / extra infobijeenkomst 17 januari

 Adviesgesprekkendag 19 januari in Den Haag

Vragen?

erasmusplus@erasmusplus.nl

Tel: 070 – 42 60 368 of 070 – 42 60 363

http://www.erasmusplus.nl/
http://www.erasmusplus.nl/aanmelden-nieuwsbrief.html
https://twitter.com/ErasmusplusNL?ref_src=twsrc^tfw
https://register.gotowebinar.com/register/4844776273001772546
http://www.erasmusplus.nl/actueel/agenda/informatiebijeenkomst-ka1-en-ka2-po-vo-call-2018
http://www.erasmusplus.nl/actueel/save-the-date-adviesgesprekkendagen-strategische-partnerschappen-call-2018
mailto:erasmusplus@erasmusplus.nl




Vraag en antwoord sessie 


