ERASMUSACCREDITATIE
OPROEP 2020

ALGEMEEN
1. Is het mogelijk om een accreditatie aan te vragen in meer dan één domein? (01/09/2020)
Ja, maar dan moeten wel verschillende aanvragen ingediend worden voor schoolonderwijs,
beroepsonderwijs en -opleiding en volwasseneneducatie.
2. Is het mogelijk om tegelijkertijd een aanvraag in te dienen als individuele organisatie en
als consortiumcoördinator? (01/09/2020)
Het is niet mogelijk om als organisatie twee aanvragen in te dienen in hetzelfde domein, zelfs
al is de ene een aanvraag voor een individuele organisatie en de andere een aanvraag voor
een consortiumcoördinator.
Het is echter wel mogelijk dat een organisatie tegelijkertijd aanvraagt in meer dan één domein.
3. Is het mogelijk om geaccrediteerd te zijn en een project van korte duur (een project
waarvoor geen accreditatie vereist is) aan te vragen en uit te voeren? (01/09/2020)
In hetzelfde domein: neen, geaccrediteerde organisaties kunnen geen project van korte duur
aanvragen en uitvoeren.
In verschillende domeinen: het is mogelijk om geaccrediteerd te zijn in één domein en
tegelijkertijd een project van korte duur aan te vragen en uit te voeren in een ander domein.
4. Er wordt gesteld dat een organisatie zonder ervaring in Erasmus+ een accreditatie kan
aanvragen. Toch wordt twee jaar ervaring gevraagd. (01/09/2020)
Ervaring met Erasmus+-projecten is niet vereist. Wat wel vereist wordt is minstens 2 jaar
ervaring in het domein waarin de organisatie aanvraagt.
5. Een nieuwe organisatie is gecreëerd door de fusie van twee organisaties. Kan zij
voldoen aan de eis om 2 jaar ervaring te hebben? (01/09/2020)
De ervaring van de twee organisaties vóór de fusie wordt in rekening gebracht.
6. Wanneer worden de selectieresultaten bekend gemaakt? (01/09/2020)
Epos plant om eind december de resultaten bekend te maken.
7. Kan een organisatie een accreditatie aanvragen als ze in 2020 nog voor een/twee jaar
KA1-budget heeft ontvangen? (01/09/2020)
Geen probleem. De lopende projecten kunnen gewoon afgerond worden.
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8. Kunnen geaccrediteerde individuele organisaties bij de uitvoering van hun
mobiliteitsactiviteiten samenwerken zonder formeel een consortium te vormen? (01/09/2020)
Dat is zeker mogelijk. Willen zij bijvoorbeeld afspreken om gezamenlijk een
voorbereidingstraject voor deelnemers te ontwikkelen of gezamenlijk een disseminatie-activiteit
op te zetten, dan is dat geen enkel probleem.
9. Wordt in Vlaanderen het aantal accreditaties beperkt? (01/09/2020)
Hoewel in de oproep voor accreditatie de mogelijkheid voorzien is om het aantal accreditaties
in een bepaald domein te beperken, heeft Epos besloten om dit niet te doen.
10. In welke taal moet de accreditatieaanvraag gebeuren? (01/09/2020)
De aanvraag gebeurt in het Nederlands.
11. Welke mobiliteitsactiviteiten zullen mogelijk zijn in het nieuwe programma? (01/09/2020)
Omdat er nog geen beslissing is over het nieuwe programma, geeft onderstaande lijst een
overzicht van de vermoedelijke activiteiten (de cijfers tussen haakjes verwijzen naar de duurtijd
in dagen).
De definitieve lijst zal verschijnen in de Programmagids van het nieuwe programma.
SCHOOLONDERWIJS
ACTIVITEITEN VOOR LERENDEN

ACTIVITEITEN VOOR PERSONEEL

▪ Groepsmobiliteit van leerlingen (2-30)
▪ Kortdurende mobiliteit van leerlingen
(10-29)
▪ Langdurende mobiliteit van leerlingen
(30-365)

ANDERE ACTIVITEITEN
▪ Ontvangen van experten (2-30)

▪ Jobshadowing (2-365)

▪ Ontvangen van leerkrachten in
opleiding

▪ Lesopdrachten (2-365)
▪ Cursussen en training (2-30)

▪ Voorbereidende bezoeken

BEROEPSONDERWIJS EN -OPLEIDING
ACTIVITEITEN VOOR LERENDEN
▪ Deelname aan vaardigheidswedstrijden
(1-10)
▪ Kortdurende mobiliteit van lerenden (1089)
▪ Langdurende mobiliteit van lerenden –
ErasmusPro (90-365)

ACTIVITEITEN VOOR PERSONEEL

ANDERE ACTIVITEITEN

▪ Ontvangen van experten (2-30)

▪ Jobshadowing (2-365)
▪ Les-en trainingsopdrachten (2-365)
▪ Cursussen en training (2-30)

▪ Ontvangen van leerkrachten en trainers
in opleiding
▪ Voorbereidende bezoeken

Internationale dimensie (partnerlanden) – enkel voor geaccrediteerde organisaties

VOLWASSENENEDUCATIE
ACTIVITEITEN VOOR LERENDEN

ACTIVITEITEN VOOR PERSONEEL
▪ Jobshadowing (2-365)
▪ Les- en vormingsopdrachten (2-365)
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▪ Cursussen en training (2-30)

▪ Ontvangen van leerkrachten en trainers
in opleiding
▪ Voorbereidende bezoeken

MOBILITEITSCONSORTIUM
12. Zal het mogelijk zijn om in 2021 een consortiumaanvraag te doen zonder
Erasmusaccreditatie? (01/09/2020)
Neen. Vanaf 2021 moeten alle coördinatoren van een mobiliteitsconsortium een
Erasmusaccreditatie hebben om actief te zijn in het nieuwe programma. Organisaties die een
consortium willen coördineren en die nu geen aanvraag voor accreditatie doen, zullen dat
kunnen doen bij de volgende oproep voor accreditatie in 2021.
13. Wat is het minimum aantal consortiumleden? (01/09/2020)
Dit zal bepaald worden in de Programmagids van het nieuwe programma.
14. Heb je een accreditatie nodig per mobiliteitsconsortium? (01/09/2020)
In hetzelfde domein: neen. De regel is: één accreditatie per domein. Een
consortiumaccreditatie kan verscheidene objectieven omvatten en verscheidene clusters van
organisaties die op verschillende topics focussen. In de praktijk is er dus geen nood aan
meervoudige consortiumaccreditaties.
In verscheidene domeinen: ja.
15. Is het mogelijk dat een organisatie een project van korte duur (een project waarvoor
geen accreditatie vereist is) uitvoert en tegelijkertijd lid is van een
mobiliteitsconsortium? (01/09/2020)
Ja.
16. Is het mogelijk om tegelijkertijd lid te zijn van meer dan één consortium? (01/09/2020)
Ja.
17. Is het mogelijk dat een organisatie geaccrediteerd is binnen één domein en tegelijkertijd
lid is van een consortium in hetzelfde domein? (01/09/2020)
Dit zal bepaald worden in de Programmagids van het nieuwe programma.
18. Is het mogelijk dat een organisatie geaccrediteerd is binnen één domein en tegelijkertijd
lid is van een consortium in een ander domein? (01/09/2020)
Ja.
19. Is het mogelijk om binnen een consortium de coördinator te wisselen en de accreditatie
te houden? (01/09/2020)
Neen, toch niet formeel. De accreditatie wordt gegeven aan een specifieke organisatie en is
niet overdraagbaar. Consortia hebben echter een grote flexibiliteit om hun werkzaamheden te
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organiseren – een vorm van ‘rotatie’ van de coördinatieverantwoordelijkheden is een
praktische oplossing voor stabiele consortia. Het consortium moet hierover heel transparant
zijn en dit bespreken met het Nationaal Agentschap.
20. Kunnen consortiumcoördinatoren hun ‘eigen’ activiteiten vermelden in de
consortiumaanvraag? (01/09/2020)
Ja. De eigen noden van de coördinerende organisatie moeten in de accreditatie aangepakt
worden via specifieke doelstellingen en activiteiten.

LICHTE PROCEDURE VOOR VET CHARTER HOUDERS
21. Wordt de accreditatie automatisch toegekend wanneer een VET charter houder een
aanvraag doet? (01/09/2020)
Neen. De lichte procedure voorziet dat er geen kwalitatieve beoordeling is van
toekenningscriteria. Toch zal nagegaan worden of er samenhang is tussen het Erasmus Plan
en de bestaande/geüpdatete internationaliseringsstrategie. Goedkeuring van de
accreditatieaanvraag is dus niet onvoorwaardelijk.
22. Is de lichte procedure voor VET charter houders ook voorzien in 2021? (01/09/2020)
Neen. De lichte procedure is enkel dit jaar mogelijk. Indien een VET charter houder in 2021
een aanvraag voor accreditatie doet, gebeurt de evaluatie en toekenning volgens de normale
procedure.
23. Kan een organisatie die een individueel VET Charter heeft binnen de lichte procedure
een aanvraag doen voor accreditatie als consortiumcoördinator ? Of omgekeerd? (01/09/2020)
Neen. De overgang van ‘individueel’ naar ‘consortiumcoördinator’ wordt gezien als een
belangrijke verandering aan de internationaliseringsstrategie’. Daarom moet in dit geval een
volledige aanvraag voor accreditatie gebeuren binnen de standaard procedure
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