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EUROPESE COMMISSIE 

 

OPROEP — EAC/A02/2016 

Mobiliteitshandvest voor beroepsonderwijs en –opleiding 
van Erasmus+ (2017-2020) 

 

1. Inleiding 

Deze specifieke oproep is gebaseerd op Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van 
"Erasmus+": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport 
en tot intrekking van Besluiten nr. 1719/2006/EG, nr. 1720/2006/EG en 
nr. 1298/2008/EG (voor de EER relevante tekst).  

Het werkprogramma van Erasmus+ voor 2017 (C(2016) 5571), zoals dat is 
aangenomen door de Commissie, voorziet in een "mobiliteitshandvest voor 
beroepsonderwijs en -opleiding" voor de accreditatie van organen die al een 
sterke reputatie hebben opgebouwd met het succesvol organiseren van 
hoogwaardige mobiliteit voor lerenden en personeel van beroepsonderwijs en 
-opleiding.  

 

2. Achtergrond 

Een van de doelstellingen van het "Erasmus+"-programma bestaat erin 
hoogwaardige mobiliteit binnen beroepsonderwijs en -opleiding (BOO) te 
bevorderen en de Europese internationalisering van BOO-organisaties in de 
programmalanden van Erasmus+ te ondersteunen.  

In het kader van het proces van Kopenhagen wordt er sinds 2002 naar gestreefd 
BOO te moderniseren, de aantrekkelijkheid ervan te verhogen en benaderingen 
op Europees niveau te stimuleren, zoals grotere transnationale mobiliteit, meer 
transparantie en betere erkenning van kwalificaties en algemene 
internationalisering van de sector, waardoor wordt bijgedragen aan de 
totstandkoming van een echte Europese arbeidsmarkt.  

 

3. Doelstellingen en beschrijving 

Het BOO-mobiliteitshandvest van Erasmus+ is erop gericht organisaties die 
hebben aangetoond dat zij kwalitatief hoogstaande mobiliteit voor lerenden en 
personeel van BOO leveren, aan te moedigen hun Europese 
internationaliseringsstrategieën verder uit te bouwen. Europese 
internationalisering bestaat niet uitsluitend in het bevorderen van leren in een 
ander programmaland van Erasmus+ door hoogwaardige mobiliteitsactiviteiten in 
de opleiding te integreren. Het houdt ook de ontwikkeling in van een 
internationaliseringsstrategie voor de hele uitzendende organisatie, bijvoorbeeld 
door te netwerken met organen in andere landen, het leren van vreemde talen te 
bevorderen en door BOO over de nationale grenzen heen te bekijken.  
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Houders van het BOO-mobiliteitshandvest kunnen vanaf 2018 op vereenvoudigde 
wijze een mobiliteitsaanvraag voor mobiliteit voor lerenden en personeel van BOO 
indienen in het kader van kernactie 1 van Erasmus+. Het handvest is ook bedoeld 
ter ondersteuning van capaciteitsopbouw van de uitzendende organisaties met het 
oog op de organisatie van hoogwaardige mobiliteit voor lerenden en personeel. 
Tegelijkertijd is het gericht op het belonen, bevorderen en verder ontwikkelen van 
hoogwaardige mobiliteit.  

Het BOO-mobiliteitshandvest wordt toegekend voor de volledige looptijd van het 
"Erasmus+"-programma en is aan controle onderworpen, zoals hieronder in de 
oproep wordt vermeld.  

Opgemerkt wordt dat toekenning van het BOO-mobiliteitshandvest noch 
rechtstreekse financiering, noch enige garantie op financiering inhoudt van 
mobiliteit voor lerenden en personeel van BOO in het kader van kernactie 1.  

De houders van het BOO-mobiliteitshandvest zullen op de website van Erasmus+ 
worden vermeld, om aan Europese ondernemingen duidelijker te laten zien van 
welke kwalitatief hoogstaande organisaties stagiairs afkomstig zijn.  

De programmagids van Erasmus+ voor 2018 wordt gepubliceerd in de herfst van 
2017. 

Organisaties voor BOO waaraan het handvest niet is toegekend, hebben nog 
steeds het recht een volledige aanvraag in te dienen binnen de verdere 
indieningstermijnen voor BOO-mobiliteit, zoals aangegeven in de programmagids 
van Erasmus+.  

Het BOO-mobiliteitshandvest is niet vereist voor deelname aan BOO-mobiliteit in 
het kader van Erasmus+. In het "Erasmus+"-programma staat BOO-mobiliteit ook 
open voor nieuwe organen en kleine instellingen en ook voor andere aanvragende 
instanties die er niet naar streven houder van het BOO-mobiliteitshandvest te 
worden, maar wel willen deelnemen aan transnationale BOO-mobiliteit. Deze 
organisaties kunnen een gewone financieringsaanvraag indienen voor 
mobiliteitsprojecten voor lerenden en personeel van BOO in het kader van 
kernactie 1, zoals aangegeven in de programmagids van "Erasmus+".  

 

4. Subsidiabiliteitscriteria 

 

4.1. In aanmerking komende aanvragers 

Een afzonderlijke organisatie voor BOO of een nationaal mobiliteitsconsortium kan 
een aanvraag voor het BOO-mobiliteitshandvest indienen, op voorwaarde dat: 

- ingeval een afzonderlijke organisatie voor BOO de aanvraag indient: de 
aanvrager een organisatie voor BOO is die in een programmaland is gevestigd 
en haar eigen lerenden en personeel naar het buitenland uitzendt; 

- ingeval een nationaal mobiliteitsconsortium de aanvraag indient: de aanvrager de 
coördinator is van het nationale mobiliteitsconsortium. Elk lid van een nationaal 
mobiliteitsconsortium kan fungeren als consortiumcoördinator. Een consortium 
moet bestaan uit ten minste drie leden, d.w.z. deelnemende organisaties. Alle 
leden van het consortium moeten in hetzelfde programmaland gevestigd zijn en 
moeten worden geïdentificeerd op het ogenblik van de aanvraag. Uitzendende 
organisaties die lid zijn van een nationaal mobiliteitsconsortium moeten BOO 
aanbieden en moeten hun eigen lerenden en personeel naar het buitenland 
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uitzenden. 

Bij consortia kan het gaan om reeds wettelijk gevestigde of informeel opgezette 
consortia of om nieuwe consortia. 

Elke uitzendende organisatie voor BOO blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit, 
inhoud en erkenning van de mobiliteitsperioden. Elk lid van het consortium dient 
met de consortiumcoördinator een overeenkomst te sluiten waarin de taken en 
verantwoordelijkheden alsook de administratieve en financiële regelingen 
nauwkeurig worden vastgesteld. In de samenwerkingsvoorwaarden worden 
diverse zaken geregeld, zoals de mechanismen met het oog op voorbereiding, 
kwaliteitsborging en follow-up van mobiliteitsperioden.  

In het geval van consortia moeten de volmachtbrieven samen met de aanvragen 
voor het BOO-mobiliteitshandvest worden ingediend. Deze volstaan voor alle 
volgende financieringsaanvragen. 

 

4.2. In aanmerking komende deelnemers 

Deelnemende organisaties kunnen zijn: 

�  publieke of particuliere organisaties die actief zijn op het gebied van BOO 
("organisaties voor BOO"); of 

�  publieke of particuliere organisaties die actief zijn op de arbeidsmarkt.  

Voorbeelden van dergelijke organisaties zijn: 

− scholen/instituten/centra voor beroepsonderwijs; 

− kleine, middelgrote of grote ondernemingen uit de publieke of 
particuliere sector (met inbegrip van sociale ondernemingen); 

− sociale partners of andere vertegenwoordigers uit het beroepsleven, met 
inbegrip van kamers van koophandel, ambachtelijke/beroeps-
verenigingen en vakbonden; 

− lokale, regionale of nationale publieke organen; 

− onderzoeksinstellingen; 

− stichtingen; 

− scholen/instituten/onderwijscentra (op elk niveau, van peuter- en 
kleuteronderwijs tot hoger secundair onderwijs, met inbegrip van 
volwassenenonderwijs); 

− organisaties of verenigingen zonder winstoogmerk, niet-
gouvernementele organisaties (ngo's); 

− verstrekkers van diensten inzake studie- en beroepskeuzevoorlichting; 

− beleidsorganen op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding. 
 

Elke deelnemende organisatie moet gevestigd zijn in een programmaland: 
 

a) de lidstaten van de Europese Unie,  

b) de volgende EVA-EER-landen: IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, 

c) de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Turkije. 
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4.3. Aanvullende subsidiabiliteitscriteria 

a) De aanvraag moet worden ingediend bij het nationale agentschap van het 
land waarin de aanvragende organisatie/het aanvragende consortium is 
gevestigd. 

b) De aanvraag moet via het officiële elektronische aanvraagformulier worden 
ingediend.  

c) Het aanvraagformulier moet volledig worden ingevuld, in voorkomend geval 
met inbegrip van de bijlagen. 

d) Het aanvraagformulier moet in een van de officiële talen van de EU worden 
ingevuld, behalve voor aanvragen die bij nationale agentschappen in de 
EVA-EER-landen en kandidaat-lidstaten worden ingediend. Deze 
aanvragen mogen in de nationale taal van de aanvrager worden opgesteld.  

e) De aanvraag moet vóór de uiterste termijn worden ingediend.  

 

5. Uitsluitingscriteria  

De uitsluitingscriteria hebben tot doel aanvragers van deelname en toekenning uit 
te sluiten die in een situatie verkeren die aanleiding geeft tot twijfel over hun 
voortbestaan en hun daadwerkelijke vermogen om met succes en regelmaat de 
mobiliteitsactiviteiten uit te voeren waarvoor het BOO-mobiliteitshandvest van 
Erasmus+ wordt toegekend. 

Daarom moeten aanvragers na afronding van de aanvraag een verklaring op 
erewoord overleggen waarin zij bevestigen niet in een van de in artikel 106, lid 1, 
en de artikelen 107 tot en met 109 van het Financieel Reglement1 bedoelde 
situaties te verkeren, door het desbetreffende formulier te ondertekenen dat deel 
uitmaakt van het aanvraagformulier dat bij de oproep voor het BOO-
mobiliteitshandvest van Erasmus+ is gevoegd en beschikbaar is op: 
http://ec.europa.eu/education/calls/0514_en.htm  

Vóór het verstrijken van de termijn die door het bevoegde nationale agentschap is 
vastgesteld, verstrekken de geselecteerde aanvragers de geldige bewijsstukken 
waaruit blijkt dat zij niet verkeren in een van de situaties van uitsluiting waarnaar in 
deze oproep wordt verwezen. 

Indien de geldige bewijsstukken ter bevestiging van de verklaring op erewoord niet 
binnen de gestelde termijn worden toegezonden, kan het nationale agentschap de 
toekenning van het BOO-mobiliteitshandvest weigeren. 

 

6. Selectiecriteria, toekenningscriteria en evaluatie 

 

6.1. Selectiecriteria:  

a) Aanvragers moeten ten minste drie BOO-mobiliteitsprojecten hebben 
afgerond in het kader van het programma Een leven lang leren in de 
periode 2007-2013 en/of in het kader van het "Erasmus+”-programma.  

                                                           
1   Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot 

vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot 

intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002. 
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In het geval van een consortium moet het consortium in zijn geheel of moet 
elke organisatie afzonderlijk ten minste drie BOO-mobiliteitsprojecten 
hebben afgerond in het kader van het programma Een leven lang leren in 
de periode 2007-2013 en/of in het kader van het "Erasmus+”-programma. 

b) De gemiddelde benuttingsgraad van het budget van de laatste drie 
afgeronde projecten moet minstens 80% bedragen. In het geval van een 
consortium moet het consortium in zijn geheel of elke organisatie 
afzonderlijk een gemiddelde benuttingsgraad van minstens 80% halen op 
de laatste drie afgeronde projecten. 

 

6.2. Toekenningscriteria:  

Aanvragen voor het BOO-mobiliteitshandvest worden getoetst aan de volgende 
toekenningscriteria.  

 

6.2.1. Relevantie van de ervaring in transnationale BOO-mobiliteit voor de 
doelstellingen van de oproep — 30/100 punten 

N.B. Wordt de aanvraag door een nationaal mobiliteitsconsortium ingediend, dan 
wordt getoetst of het consortium in zijn geheel of elk afzonderlijk lid van het 
consortium aan dit criterium voldoet. 

De mate waarin: 

a) de aanvragende organisatie ervaring heeft met transnationale BOO-
mobiliteitsprojecten (Leonardo) en de mate waarin de voorafgaande 
transnationale mobiliteitsprojecten evenredig zijn met de omvang van de 
organisatie en een strategische benadering van internationale activiteiten 
vertonen; 

b) voorafgaande projecten bevredigend werden uitgevoerd op het vlak van 
goed bestuur, deelnemerstevredenheid, erkenning van competenties, 
gebruik van een eerder Leonardo da Vinci-mobiliteitscertificaat enz.; 

c) de voorafgaande BOO-mobiliteitsactiviteiten en -strategieën getuigen van 
inzet voor kwaliteit en langetermijnontwikkeling. 

 

6.2.2. Relevantie van de Europese internationaliseringsstrategie: strategie, 
ontwikkelingen en inzet voor transnationale BOO-mobiliteit van de 
onderwijsinstelling – 40/100 punten 

N.B. Wordt de aanvraag door een nationaal mobiliteitsconsortium ingediend, dan 
wordt getoetst of het consortium in zijn geheel en elk afzonderlijk lid van het 
consortium aan dit criterium voldoet. 

De mate waarin: 

a) de aanzet is gegeven tot een duidelijke, gedegen en kwalitatieve 
benadering om Europese internationalisering, met inbegrip van 
transnationale mobiliteit, duurzaam te ontwikkelen; 

b) een duidelijke, consistente en relevante langetermijnstrategie voor de 
ontwikkeling van transnationale mobiliteitsactiviteiten wordt voorgesteld; 
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c) de onderwijsinstelling in haar strategie rekening houdt met de 
schoolcultuur, de ontwikkeling van de onderwijsprogramma's en de te 
verwachten vraag naar relevante vaardigheden op de arbeidsmarkt; 

d) het actieplan kan bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van 
de internationaliseringsstrategie; 

e) uitgaande en inkomende mobiliteit van lerenden en personeel structureel 
geïntegreerd is in en waar mogelijk gekoppeld is aan de 
onderwijsprogramma's; 

f) uit de lijst van voorafgaande transnationale BOO-mobiliteitsprojecten blijkt 
dat de ontwikkelingsplannen voor de komende vijf jaar realistisch zijn. 

 

6.2.3. Organisatie en kwaliteitsbeheer — 30/100 punten 

N.B. Wordt de aanvraag door een nationaal mobiliteitsconsortium ingediend, 
dan wordt getoetst of het consortium in zijn geheel en elk afzonderlijk lid van 
het consortium aan dit criterium voldoet. 

De mate waarin: 

a) de aanvragende organisatie beschikt over een goed algemeen beheer 
inzake mobiliteit, onder meer op het vlak van de interne 
beheersstructuur, human resources en het organiseren van mobiliteit met 
inbegrip van de voorbereiding, erkenning, verspreiding en evaluatie 
ervan; 

b) een langtermijnverbintenis wordt aangegaan om bij de organisatie van 
mobiliteit de gehele cyclus te doorlopen, en de duur van die verbintenis; 

c) inzet blijkt voor kwaliteitsbeheer met nadruk op human resources, 
duurzame structuren en samenwerking en communicatie tussen de 
deelnemende organisaties; 

d) de geplande ontwikkelingen inzake organisatie en mobiliteit duidelijk 
worden uiteengezet en aansluiten bij de algemene aard en kwaliteit van 
de Europese internationaliseringsstrategie;  

e) geschikte maatregelen zijn gepland met het oog op periodieke 
zelfevaluatie en gestage verbetering van het kwaliteitsbeheer inzake 
mobiliteit.  

 

6.3. Evaluatie 

Voor toekenning van het BOO-mobiliteitshandvest moet een score van ten minste 
50 % voor elk van de drie toekenningscriteria en een totaalscore van ten minste 
70 % worden behaald. Worden deze scores niet behaald, dan wordt de aanvraag 
afgewezen. 

 

7. Procedure voor indiening van aanvragen 

Aanvragers moeten hun aanvraag online indienen bij het nationale agentschap 
van het land waar de aanvragende organisatie is gevestigd, via het juiste 
elektronische formulier en met inbegrip van alle gevraagde bijlagen.  
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Voor meer informatie en toegang tot het aanvraagformulier: 

http://ec.europa.eu/erasmus-plus/na 

 

8. Informatie over de selectieresultaten 

Het bevoegde nationale agentschap laat aan alle aanvragers weten of hun 
aanvraag werd aanvaard of afgewezen.  

Geselecteerde aanvragers ontvangen het BOO-mobiliteitshandvest dat door het 
nationale agentschap werd toegekend. De aanvrager moet dit ondertekenen en op 
de website van de organisatie publiceren. 

 

Indicatief tijdschema 

Fase 
Datum en tijdstip of 

indicatieve periode 

Bekendmaking van de oproep  November 2016 

Uiterste termijn voor indiening van aanvragen 17 mei 2017 12u CET 

Evaluatieperiode juni – augustus 2017 

Uiterste datum voor kennisgeving aan aanvragers en 
toekenning van het BOO-mobiliteitshandvest 

eind september 2017 

 

9. Publiciteit   

De Commissie en de nationale agentschappen publiceren op hun websites de 
volgende informatie over de geaccrediteerde houders van het BOO-
mobiliteitshandvest:  

de naam van de organisatie die houder is van het handvest, met inbegrip van de 
leden van het consortium, haar (hun) website(s) en, waar van toepassing, de 
sectoren waarin de organisatie(s) mobiliteitsactiviteiten uitvoert/uitvoeren.   

 

10. Verwerking van persoonsgegevens  

Alle persoonsgegevens worden door de nationale agentschappen verwerkt 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door de EU-instellingen en organen en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens; en indien van toepassing, de 
nationale wetgeving inzake de bescherming van de persoonsgegevens van het 
land waar de aanvraag is ingediend. 

 

11. Het BOO-mobiliteitshandvest 

Na afronding van het selectie- en toekenningsproces wordt een BOO-
mobiliteitshandvest toegekend. Dit wordt zowel door het nationale agentschap 
ondertekend.  
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11.1. Verslaglegging 

Halverwege de geldigheidsduur van het handvest en aan het einde van het laatste 
mobiliteitscontract worden de houders van het BOO-mobiliteitshandvest verzocht 
verslag uit te brengen van de ontwikkeling van hun Europese 
internationaliseringsstrategie en de effecten van het handvest.   

 

11.2. Controle 

Organisaties die houder zijn van het BOO-mobiliteitshandvest moeten 
kwaliteitsnormen in acht nemen en worden in de loop van het programma door de 
nationale agentschappen van Erasmus+ gecontroleerd. De normen staan in de 
kwaliteitsverbintenis voor BOO-mobiliteit in het kader van Erasmus+, die bij deze 
oproep is gevoegd en bij elke toekomstige subsidieovereenkomst voor BOO-
mobiliteit moet worden ondertekend. Ook de beginselen die zijn vastgesteld in het 
Europees handvest voor kwaliteit moeten worden nageleefd. Deze kunnen worden 
geraadpleegd via deze weblink: 
 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11085_en.

htm  

 

Controle: de nationale agentschappen kunnen (systeem)controles of inspecties 
ter plaatse uitvoeren bij de houders van het BOO-mobiliteitshandvest met 
betrekking tot: 

a) het operationele beheer;  

b) de kwaliteit van de mobiliteit;  

c) de ontwikkeling van de internationaliseringsstrategie.  

Zolang het BOO-mobiliteitshandvest geldig is, kunnen de nationale 
agentschappen van Erasmus+ thematische controlebezoeken brengen en kunnen 
zij de houders van het handvest uitnodigen voor bijeenkomsten met nationale 
agentschappen en andere belanghebbenden. 

 

11.3. Wijziging met betrekking tot een consortium dat houder is van een 

BOO-mobiliteitshandvest 

Elke voorgestelde wijziging van de samenstelling van een consortium moet 
schriftelijk worden gemeld; daarbij is voorafgaande goedkeuring vereist van het 
bevoegde nationale agentschap dat het BOO-mobiliteitshandvest aan het 
consortium heeft toegekend. Het rechtsinstrument voor opname van een wijziging 
van de samenstelling van een consortium is een wijziging van het BOO-
mobiliteitshandvest, die vóór de inwerkingtreding ervan door beide partijen moet 
worden ondertekend. Daarbij moet aan de volgende eisen zijn voldaan:  

 
- Voor de toevoeging van een nieuw lid is een volmacht vereist, die is ondertekend 
door de coördinator en het nieuwe lid, en aanvaardingsbrieven van alle andere 
leden, die zijn ondertekend door de contactpersonen. De coördinator moet deze 
samen met het verzoek toezenden.  
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- Voor de toevoeging van een nieuw lid is uiteraard goedkeuring vereist van het 
bevoegde nationale agentschap, nadat is nagegaan of aan de 
subsidiabiliteitscriteria, uitsluitingscriteria, selectie- en toekenningscriteria van 
deze oproep is voldaan.  
 
- Voor uittreding van een lid is een schriftelijke verklaring van de coördinator en 
een uittredingsbrief van de uittredende medebegunstigde vereist, ondertekend 
door de wettelijke vertegenwoordiger. Indien niet langer aan de minimumvereisten 
van deze oproep is voldaan, behoudt het bevoegde nationale agentschap zich het 
recht voor een besluit te nemen over de voortzetting/beëindiging van het BOO-
mobiliteitshandvest.  
 
De wijzigingen mogen niet tot doel of tot gevolg hebben wijzigingen in het BOO-
mobiliteitshandvest aan te brengen die het besluit tot toekenning van het handvest 
ter discussie zouden stellen, en zij mogen evenmin inbreuk maken op de gelijke 
behandeling van de aanvragers. 

 

11.4. Beëindiging van het BOO-mobiliteitshandvest 

Het BOO-mobiliteitshandvest verbindt de houders ervan tot het organiseren van 
hoogwaardige mobiliteit en is geldig tot het einde van het programma Erasmus+. 
De nationale agentschappen moeten ervoor zorgen dat de houders van het BOO-
mobiliteitshandvest de kwaliteitsnormen doorlopend in acht nemen.  

Het handvest kan worden ingetrokken ten gevolge van geringe kwaliteit, slecht 
financieel beheer, fraude, lage mobiliteitscijfers of indien geen of te weinig 
vooruitgang wordt geboekt met de internationaliseringsstrategie. Ook indien niet 
langer aan de oorspronkelijke uitsluitings-, selectie- en toekenningscriteria van 
deze oproep is voldaan, kan het handvest worden ingetrokken. In dat geval kan de 
organisatie nog steeds een gewone mobiliteitsaanvraag indienen voor lerenden en 
personeel van BOO in het kader van kernactie 1, zoals aangegeven in de 
programmagids van Erasmus+.  

 

In geval van inhoudelijke tegenstrijdigheden tussen taalversies prevaleert de 
Engelse versie. 


