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Schuif gezellig bij: we starten om 14u!



ONLINE INFORMATIESESSIE

KA2 PARTNERSHIPS FOR

COOPERATION

Erasmus+ Call 2021

Zet je 

micro en

camera 

uit aub!

Vragen? Stel ze in de 

chat!



HET NIEUWE ERASMUS+…
…IS ER!

• Grotere participatie

• Focus op overkoepelende prioriteiten → Als thema en

geïntegreerd in de werking

1. Inclusie en diversiteit

2. Ecologische duurzaamheid

3. Digitalisering

4. Democratische participatie

• Link met Europese onderwijs ruimte

• Nationaal agentschap → blijft tot uw dienst
o Roll-over scenario → herbevestiging via Nationale Autoriteit

o Continuïteit “hulpvaardig partnerschap”



HET NIEUWE ERASMUS+…
Budget

o Van 30 (2018) naar 24 (mei 2020) tot 21,2 miljard EUR (juli 
2020) voor Erasmus+ in het MFK (2021 – 2027)

o 26,2 miljard EUR (+ 2,2 miljard EUR externe EU instrumenten)
o 83% onderwijs en vorming

o Min. 34,6% hoger onderwijs

o Min. 21,5% beroepsonderwijs en –opleiding

o Min. 15,2% schoolonderwijs

o Min. 5,8% volwasseneneducatie

o Daling t.o.v. intentie - stijging t.o.v. voorganger 14,8 miljard 
EUR (2014 – 2020)

o Huidige budget bijna 50% hoger – VK weg als begunstigde

o Begroting start conservatief, dan stijging over 7 jaar.

o 2021 → 2.153,1 miljoen EUR (onderwijs, vorming en 
opleiding)



HET NIEUWE ERASMUS+…
Nieuw

• Accreditatie SE, VET, AE

• Small scale partnerships KA2 – 2 calls

• Mobiliteit voor leerlingen SE

• Mobiliteit voor volwassen lerenden/stages in VET

• Mobiliteit voor lerenden in AE
– Groepsmobiliteit en individuele mobiliteit

– Eligible participants are adult learners with fewer opportunities, in 

particular low-skilled adult learners.

Meer duiding in specifieke toelichtingen



HET NIEUWE 

ERASMUS+…

In de praktijk

• “De gigantische ontwikkeling van 
persoonlijke competenties bij 
vele deelnemers is opmerkelijk.”

• “We hebben ervaren dat ‘over 
het muurtje kijken’ (in dit geval 
over de grenzen kijken) een 
enorme meerwaarde heeft voor 
de professionele groei van het 
team”

• “We hebben het als partners 
steeds als een grote 
meerwaarde gezien om te leren 
van elkaars context”

• …

Inspiratie nodig?

• Jaarboeken

• Compendia

• Volg ons 

YouTube Eposvzw

Nieuwsbrief

Facebook 

Instagram 

LinkedIN

En nu?

• Aanbod opvolgen en erop ingaan

• Contacteer ons of onze partners

• En hopelijk → doe een aanvraag!

Bedankt en SUCCES!



Erasmus+

KA1 KA2 KA3

Cooperation partnerships

Small scale partnerships 



Prioriteiten



• Zelfde lijst voor beide types van projecten

– 4 prioriteiten voor alle sectoren:
• Inclusie en diversiteit

• Milieu en strijd tegen klimaatverandering 
(duurzaamheid)

• Digitale transformatie

• Gemeenschappelijke waarden, betrokkenheid en 
participatie

– Sectorspecifieke prioriteiten

• Er moet minimaal één prioriteit uit één van 
beide categorieën geselecteerd worden



Focus op sociale inclusie en mensen met ‘fewer opportunities”

Barriers that can hinder participation (alone, or as a combination of 

several barriers)*: 

•Disabilities •Health problems •Barriers linked to education and 

training systems •Cultural differences •Social barriers •Economic

barriers •Barriers linked to discrimination •Geographical barriers

=>‘inclusive environments that foster equity and equality and that are 

responsive to needs of the wider community’

Extra budget voor deelnemers met ‘fewer opportunities’ op basis van 

reële kosten

• Beoordelingscriterium

• Relevantie (!)

• Projectontwerp en -uitvoering

Inclusie en diversiteit



Duurzaamheid

• European Green Deal Communication
Scholen, opleidingsinstellingen en universiteiten zijn bij 
uitstek geschikt om met studenten, ouders en de bredere 
gemeenschap het gesprek aan te gaan over de 
veranderingen die nodig zijn voor een geslaagde transitie

• Om rekening mee te houden bij projectontwerp 
Projects should be designed in an eco-friendly way and 
should incorporate green practices in all its facets. 
Organisations and participants should have an 
environmental-friendly approach when designing the 
project, which will encourage everyone involved in the 
project to discuss and learn about environmental issues, 
reflecting about what can be done at different levels and 
help organisations and participants come up with 
alternative, greener ways of implementing project 

activities.

• Beoordelingscriterium
• Relevantie
• Projectontwerp en -uitvoering



Digitalisering

• COVID-19

• Digital Education Action Plan 2021-2027

– ecosystem

– skills & competences

• Om rekening mee te houden bij projectontwerp:
Virtual cooperation and experimentation with virtual and blended learning opportunities are key to 
successful Cooperation Partnerships. In particular, projects in the field of school education and adult 
education are strongly encouraged to use the eTwinning, the School Education Gateway and the 
EPALE Platforms to work together before, during and after the project activities.

• Beoordelingscriterium:

– Projectontwikkeling en –uitvoering

• Nieuwe unit cost voor virtual multiplier events in Cooperation 
Partnerships: 15 EUR/deelnemer (5.000 EUR max.)



Waarden, burgerschap en 

participatie
- Projecten met focus op actief burgerschap; ethiek in LLL; sociale en 

interculturele competenties, kritisch denken en media geletterdheid

- participatie aan democratie, engagement via (non) formeel leren

- Europese Unie, Europese waarden, eenheid en verscheidenheid, culturele 

identiteit, cultureel bewustzijn, sociaal en historisch erfgoed

“transversaal kwaliteitselement”



Sector-specifieke prioriteiten

• Meer info: xxx@epos-vlaanderen.be

• Hoger Onderwijs: jos.verheyden

• Schoolonderwijs: jan.ceulemans

• Beroepsonderwijs en –opleiding: 

marc.devlieger

• Volwasseneneducatie: renilde.reynders

mailto:xxx@epos-vlaanderen.be


SMALL SCALE PARTNERSHIPS 



- “Beginners” aantrekken, 

kleinschalige organisaties

- Inclusie van doelgroepen met ‘fewer

opportunities’

- Actief Europees burgerschap & Europese dimensie op lokaal vlak

Kleinschalig partnerschap

doelstellingen

- Kwaliteitsverbetering

- Capaciteit vergroten om transnationaal en cross-sectoraal te werken

- Gezamenlijke noden en prioriteiten aanpakken

- Verandering / verbetering 

=>



Wie kan aanvragen en deelnemen?

• Aanvrager en partners: uit een programmaland

• “Any type of organisation” 

• Best geschikte organisaties voor de 

projectdoelstellingen

• Domeinen waarin je kan indienen: ADU, SCH en VET

• Minimaal 2 organisaties uit 2 verschillende 

programmalanden

Duur ?
- min 6 – max 24 maanden

- Verlenging: uitzonderlijk



- “PLANNING” (noden/ doelstellingen / 

outcomes / activiteiten…)

- VOORBEREIDING van de activiteiten

Kleinschalig partnerschap

= project

- UITVOERING

- OPVOLGING (evaluatie / delen & gebruiken van resultaten)

ASPECTEN DIE JE NIET MAG VERGETEN:

- ‘Eco-vriendelijk’

- Inclusie en diversiteit

- Digitale dimensie



Plaats van de activiteiten

• In de landen van de deelnemende 

organisaties

• Indien duidelijk verantwoord vanuit 

doelstellingen of implementatie: Brussel, 

Frankfurt, Luxemburg, Straatsburg (zetels 

van instellingen van de EU)



Financiering

• 1 Forfait

• 30.000 EUR  of  60.000 EUR

• Doelstellingen

• Activiteiten

• Verwachte resultaten

! coherentie

! budget plan

Uiteindelijke activiteiten / resultaten 

bepalen het finaal beursbedrag



Beoordelingscriteria

Criterium Maximum score 

Relevantie van het project 30 punten

Kwaliteit van projectontwerp en –uitvoering 30 punten

Kwaliteit van het partnerschap en 

samenwerkingsafspraken

20 punten

Impact 20 punten

TOTAAL 100 punten

Minimum 60/100

Minimum de helft per criterium



COOPERATION PARTNERSHIPS 



Doelstellingen

• Kwaliteit van de deelnemende 

organisaties verbeteren

• Capaciteit opbouwen om internationaal en 

sectoroverschrijdend samen te werken

• Werken aan gemeenschappelijke noden 

en prioriteiten

• Transformatie en verandering mogelijk 

maken 



Wie kan aanvragen en deelnemen?

• Aanvrager: uit een programmaland

• Andere partners: uit een programmaland of partnerland 
(essentiële meerwaarde!)
– Organisaties uit onderwijs, opleiding, jeugd, sport

– Organisaties uit andere sociaal-economische sectoren

– Andere organisaties die sectoroverschrijdend werken: lokale en 
regionale autoriteiten, kamers van koophandel, …

• Geassocieerde partners: geen formele partners, maar wel 
met een rol in het project

• Minimaal 3 organisaties uit 3 verschillende 
programmalanden

• Geen maximum aantal deelnemende organisaties (wel 
beperkt tot 10 organisaties voor budget project management 
and implementation)



Plaats van de activiteiten

• In de landen van de deelnemende 
organisaties (ook geassocieerde partners)

• Brussel, Frankfurt, Luxemburg, 
Straatsburg (zetels van instellingen van de 
EU)

• Op relevante thematische evenementen of 
conferenties in programma- of 
partnerlanden (voor delen/verspreiden van 
resultaten)



Duur van een project

• Tussen 12 en 36 maanden

• Verlengbaar, zonder de beperking van 6 

maanden, maar nooit langer dan 36 

maanden



Welke leer- en 

onderwijsactiviteiten?
• Elke vorm van leeractiviteit die relevant is 

voor het project

• Er kunnen verschillende types deelnemers bij 
betrokken worden (individueel of als groep): 
– (onderwijzend) personeel

– jeugdwerkers

– leraren en experten op uitnodiging (uit niet-
deelnemende organisaties)

– lerenden

– jongeren

– stafleden uit sport



Financieringsregels

• Unit costs
– Project management & implementation

– Transnational project meetings

– Project results

– Multiplier events

– Learning, teaching & training activities

• Real costs
– Exceptional costs

• Unit cost + real costs
– Inclusion support

• Minimum budget: 100.000 EUR

• Maximum budget: 400.000 EUR



Project management & 

implementation

• Voor projectmanagement

• Voor informatie, promotie en delen van 

projectresultaten

• 500 EUR per maand voor coördinator

• 250 EUR per maand voor partner

• Max. 2.750 EUR per maand



Transnational project meetings

• Voor meetings tussen project partners 

i.v.m uitvoering en coördinatie v.h. project

• 575 EUR voor afstanden tussen 100 en 

1999 km

• 760 EUR voor afstanden van 2.000 km of 

meer



Project results

• Voor tastbare projectresultaten (bv. curricula, 
lesmaterialen, IT tools, …) die substantieel 
zijn in kwaliteit en kwantiteit en een potentieel 
hebben voor breder gebruik

• Bijdrage in personeelskosten:

– managers

– reseacher/teacher/trainer

– technician

– administrative staff

• Unit costs verschillend per land



Multiplier events

• Voor (trans)nationale conferenties, 

seminaries (fysiek en virtueel) om 

projectresultaten te verspreiden

• 100 EUR per lokale deelnemer

• 200 EUR per internationale deelnemer

• 15 EUR per deelnemer aan virtueel event

• Max. 30.000 EUR (waarvan max. 5.000 

EUR voor virtuele events)



Exceptional costs

• Voor onderaanneming of aankoop van 

diensten en goederen

• Financiële garantie

• Dure reiskosten, ook green travel

• 80% van de reële kosten

• Max. 50.000 EUR per project



Learning, teaching, training 

activities

• Travel support



Learning, teaching, training 

activities

• Individual support

– basisbedragen voor dag 1 t/m 14
• 58 EUR per dag voor lerenden en jongeren

• 106 EUR per dag voor personeel en jeugdwerkers

– bedragen voor dag 15 t/m 59
• 70% van de basisbedragen

– bedragen vanaf dag 60 t/m 365
• 50% van de basisbedragen

– ook voor begeleiders

– ook voor reisdagen (1 dag vóór en 1 dag na de 
activiteit)



Learning, teaching, training 

activities

• Linguistic support

– Om deelnemers hun kennis van instructie- of  

werktaal te verbeteren

– Enkel voor activiteiten tussen 2 en 12 

maanden

– 150 EUR per deelnemer



Inclusion support

• Voor deelnemers met fewer opportunities

– Voor de deelnemers en hun begeleiders: 

bijkomende kosten die rechtstreeks gelinkt 

zijn aan LTT (ook mogelijk voor travel & 

subsistence)

– 100% van de ontvankelijke kost

• Voor hun organisatie: 100 EUR per 

deelnemer



Beoordelingscriteria

Criterium Maximum score 

Relevantie van het project 30 punten

Kwaliteit van projectontwerp en –uitvoering 20 punten

Kwaliteit van het partnerschap en 

samenwerkingsafspraken

20 punten

Impact 30 punten

TOTAAL 100 punten

Minimum 60/100

Minimum de helft per criterium



Smalle scale partnerships

vs

cooperation partnerships



Small scale

partnerships

Cooperation 

partnerships

Duur 6-24 maanden 12-36 maanden

Budgetten 30.000 of 60.000 EUR

(lump sum)

100.000 – 400.000 EUR 

(unit costs + real costs)

# organisaties minimum 2 

organisaties uit 2 

programmalanden

minimum 3 organisaties uit 

3 programmalanden



Een aanvraag doen



Waar vind ik de formulieren?

Additional resources | Erasmus+ and European Solidarity

Corps programmes (europa.eu)

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


Waar en wanneer moet ik mijn 

aanvraag indienen?

• Online

• Bij Epos (BE02)

• Uiterlijk op 20/5/21 om 12:00:00 Brusselse 

tijd
Small scale partnerships Cooperation partnerships

KA210-ADU

KA210-SCH

KA210-VET

KA220-ADU

KA220-HED

KA220-SCH

KA220-VET



Technische instructies

bij de formulieren

KA210 - Small-scale partnerships in school education, 

vocational education and training, adult education and 

youth Index - Erasmus+ & European Solidarity Corps IT 

Documentation - EC Extranet Wiki (europa.eu)

KA220 - Cooperation partnerships in adult education, 

higher education, school education, vocational education 

and training and youth Index - Erasmus+ & European 

Solidarity Corps IT Documentation - EC Extranet Wiki 

(europa.eu)

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/KA210+-+Small-scale+partnerships+in+school+education%2C+vocational+education+and+training%2C+adult+education+and+youth+Index
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=662470754


Schrijfsessies

26/4/21 13:30-15:30 Small scale partnerships

27/4/21 09:30-11:30 Cooperation partnerships

28/4/21 09:30-11:30 Small scale partnerships

28/4/21 13:30-15:30 Cooperation partnerships


