


KICK OFF KA1 CALL 2016 

Woensdag 28 september 2016



Agenda en verwelkoming
• Agenda

– Inleiding

– Duiding bij de contracten

– Pauze

– Aan de slag met Mobility Tool+

– Europass

• Doel van de kick off – starten met het project

• 2e deel in maart 2017 
– Rapporteren over het project/ checks

– Disseminatie en impact

• Vragen en antwoorden
– Beperkte mogelijkheid tot vragen na elk onderdeel

– Inventarisering van de vragen  antwoord nadien



EPOS teams
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Teams
• Team communicatie & Euroguidance

• Team SINT (samenwerking & internationalisering)
– Inspireren, informeren, counselen, ondersteunen en 

feedback

• Team VEF (Vlaamse & Europese fondsen)
– Management van de projectlevenscyclus

• E-team
– Etwinning, Europass, Epale

• Team FINSE (Financiën & secretariaat)

• IT

• Kwaliteitsmanagement

• Cockpit (management team)
– Directeur, teamleiders, stafmedewerker EPOS



Team VEF
• Dossierbeheerders - contactpersonen

– Schoolonderwijs & volwasseneneducatie
• Filip Bellinck  Johan De Witte

– Beroepsopleiding (regulier + charterhouders)
• Karine Van Impe

• Stafmedewerker Vlaamse en Europese fondsen
– Jan Ceulemans

• Teamleider Vlaamse en Europese fondsen
– Jill Peiffer

• IT verantwoordelijke
– Frederik Van Crombrugge

• Stafmedewerker EPOS – kwaliteitsmanagement
– Petra Gillis



Nieuw 2016



VET-charter

• “Fast lane”-procedure voor VET organisaties 
met goede trackrecord

– Max. 70% van VET-budget

• Charter-aanvraag beoordeeld op

– relevantie van de ervaring met transnationale 
mobiliteit 

– relevantie van de Europese 
internationaliseringsstrategie

– organisatorische aspecten en kwaliteitsbeheer 



2016 - nieuw

• Charter-houders VET

– 2015  call 2016 e.v.
• 15 aanvragen

• 4 onontvankelijk

• 9 charters toegekend
– 6 aanvragen 2016

– 2016  call 2017 e.v.
• Beoordeling augustus-september

• 7 aanvragen 



VET-charter (KA116)

• Toekenning o.b.v. 

– Prognose in charter-aanvraag

– Past Performance (laatste 3 t.e.m. 2013)

– Aanvraag

– 2016 - 518.346 € (13,18%)



Kwaliteitsbeoordeling van 

aanvragen



Beoordelingsproces 2016

• Nieuwe manier van werken – optimaliseren van de 
kwaliteit
– Expert + expert consolidator

• Verhoging vergoeding

– Opleiding + opleiding expert consolidator

– Toewijzing experten
• Match tussen profiel expert en profiel aanvraag

– Individuele lezingen + 3e lezingen

– Consolidatiebijeenkomsten per domein
• Geleid door externe referee – procesbegeleiding

• Ondersteuning vanuit expertise NA

– Definitieve consolidatie door expert consolidator

– Verwerking door EPOS



Beoordelingsproces 2016

• Doelstellingen: streven naar gezamenlijke
kwaliteitsnorm
– Coherentie: correlatie tussen scores en

commentaren

– Volledigheid: alle criteria beoordelen

– Begrijpelijk en aanvaardbaar:
• Taalkundig duidelijk

• Kritisch constructief

– Kwaliteit van de samenvatting:
• toegevoegde waarde voor begunstigde, EPOS

(counseling, feedbacksessies, …)

• Eindproduct = tekst die in naam van Epos verspreid
kan worden



Enkele cijfers KA1

KA aantal beoordeeld aantal experten consolidatievergadering aantal derde lezers

KA101 48 14 8 5

KA102 40 13 8 1

KA104 18 7 6 3

KA beiden <60 beiden >60 aantal > en < 60

gemiddeld 

puntenverschil voor 

consolidatie

gemiddelde score per 

expert voor 

consolidatie

KA101 15 26 7 14,4 64,9

KA102 1 33 6 14,7 73,5

KA104 1 11 6 16,5 69,5



Enkele cijfers KA1

KA
gemiddelde score per project 

na consolidatie
verschil

gemiddeld bedrag per gefin. 

project

KA101 63,67 -1,23 26.572,86

KA102 73,67 0,17 68.512,00

KA104 67,17 -2,33 28.881,67



Resultaten call 2016

KA1 – Leermobiliteit

(SE, VET en AE)



KA1 - budget

2014 2015 2016 t.o.v. 2015

KA101 – SE € 513.846,50 € 551.126,00 € 575.582,00 12,01%

KA102 – VET € 3.763.954,00 € 3.756.715,00 € 3.931.589,00 4,45%

KA104 - AE € 91.863,00 € 91.670,00 € 97.786,00 6,45%



KA1 - aanvragen

2014 2015 2016 t.o.v. 2014

KA101 – SE 69 (7) 57 (1) 51 (3) -26,09%

KA102 – VET 37 45 43 (3)

KA116 (VET-charter) 6 +32,43%

KA104 – AE 33 (4) 30 (1) 18 -45,45%

Onontvankelijk:

• Te laat ingediend

• Geen mandaatsbrieven als consortium

• Geen buitenlandse partner (VET)

• Geen i-VET provider



KA1 - consortia

2014 2015 2016

KA101 – SE 5 7

KA102 – VET 2 3

KA104 - AE 1 1 1



KA1 - kwaliteitsvol

2014 2015 2016

KA101 – SE 43 39 30

KA102 – VET 30 37 34

KA104 - AE 15 19 13

KA101 – SE 69,35% 69,64% 62,50%

KA102 – VET 81,08% 82,22% 85,00%

KA104 - AE 51,72% 65,52% 72,22%



KA1- financiering

2014 2015 2016

KA101 – SE 43 36 + 3 21 + 9

KA102 – VET 30 37 34

KA104 - AE 8 + 7 4 + 15 3 + 10

KA101 – SE 100% 92,31% (100%) 70%

KA102 – VET 100% 100% 100%

KA104 - AE 53,33% (100%) 21,05% (100%) 23,08%



KA1 - financiering

2014 2015 2016

KA101 – SE 501.339 € 543.760 € + 22.365 € 558.030 € + 97.168

KA102 + 116 – VET 2.313.684 € 3.083.188 € 2.329.420 € + 518.346 €

KA104 – AE 90.030 € + 60.295 € 82.510 € + 213.197€ 86.645 € + 183.669 €

KA101 – SE 97,56 % 103,72 % 96,95 % (116,88%)

KA102 + 116 – VET 61,47 % 82,07 % 72,43%

KA104 - AE 164 % 322,58 % 88,61% (287,83%)

KA102:
• “under-performance”

• Rest-budget = 1.083.823 €

• 2de call – 4/10



Na beslissing KA1 & KA2

• Schuiven met “rest-budgetten”

– Binnen vastgestelde grenzen

1. Binnen domein (KA1  KA2)

2. Over domein van KA2  KA1

3. Over domein van KA1  KA2

• Uitkomst 2e oproep KA102

• Afwijking vragen aan EC



Duiding bij de contracten 



Inhoud

Inleiding

Bijzondere voorwaarden

Bijlage 1 – algemene voorwaarden

Bijlage 2 – beschrijving van het project en de 

begroting

Bijlage 3 – financiële en contractuele regels

Bijlage 4 – modellen voor overeenkomsten



Inleiding

• Basiscontract per KA en per domein

• Eerste en belangrijkste referentie

• Monobeneficiary vs multibeneficiary

• Bijzondere voorwaarden vs algemene voorwaarden

• KA1 individuele leermobiliteiten

– KA101… schoolonderwijs

– KA102… beroepsonderwijs en -training

– KA103… hoger onderwijs (na)

– KA104… volwassenenonderwijs
• Begunstigde (‘beneficiary’) vs deelnemer (‘participant’)

• Amendementen mogelijk



Project management van bij de start

• Veel gegevens, data en regeltjes…

• Sorteer in Bijlage I die onderdelen die voor jou 
van toepassing zijn

• Draaiboek:
– Wat

– Door wie

– Tegen wanneer

– Hoe

– Afloop

• Noteer de interne en officiële deadlines in een 
agenda met ‘alarmfunctie’

• …



Inhoud

Inleiding

Bijzondere voorwaarden

Bijlage 1 – algemene voorwaarden

Bijlage 2 – beschrijving van het project en de 

begroting

Bijlage 3 – financiële en contractuele regels

Bijlage 4 – modellen voor overeenkomsten



Bijzondere voorwaarden

Art. I.1 Onderwerp van de overeenkomst

Art. I.2 Inwerkingtreding en duur van de overeenkomst

duur van het project in maanden + startdatum + einddatum

Art. I.3 Maximaal bedrag en vorm van subsidie

I.3.1 maximaal toegekende subsidie voor de uitvoering

I.3.2 overdracht tussen begrotingsposten zonder amendement voor KA101 en 

KA104

• Organisatorische steun  reizen en individuele ondersteuning: 100% 

• Andere begrotingsposten  organisatorische ondersteuning: 0 EUR

• Alle begrotingsposten  specifieke behoeften (zelfs indien initieel geen 

middelen voor specifieke behoeften toegekend)



Bijzondere voorwaarden

I.3.2 Overdracht tussen begrotingsposten zonder amendement voor KA102

• Organisatorische steun  reizen en individuele ondersteuning: 100% 

• Alle begrotingsposten  specifieke behoeften (zelfs indien initieel geen 

middelen voor specifieke behoeften toegekend)

• Taalkundige ondersteuning  reizen en individuele ondersteuning lerenden: 

50% 

• Reizen en individuele ondersteuning personeel  reizen en individuele 

ondersteuning lerenden: 100% 

• Reizen en individuele ondersteuning lerenden in organisaties voor 

beroepsonderwijs of –opleidingen  reizen en individuele ondersteuning 

lerenden in ondernemingen: 100%



Bijzondere voorwaarden

Art. I.4 Bepalingen mbt rapportering en betaling

I.4.1 Betalingen: voorschot + saldo

I.4.2 Betaling van een eerste voorschot (door Epos)

– Eénmalig voorschot: 80% van het maximum beursbedrag

– Binnen de 30 dagen na ondertekening door beide partijen

I.4.3 Progress report

– Progress report of voortgangsrapport MITS projectduur > 1 jaar

– Via Mobility Tool+

– Deadline = helft projectduur + 30 dagen

Duur = 1 jaar  helft = 30 november 2016  deadline = 30 december 2016

Duur = 2 jaren  helft = 31 mei 2017  deadline = 30 juni 2017

– Geen tweede voorschot!



Bijzondere voorwaarden

Art. I.4 Bepalingen mbt rapportering en betaling (vervolg)

I.4.4 Eindrapportering (door begunstigde)

– Eindrapport binnen de 60 dagen na einddatum contract: 30 juli 2017 of 30 juli

2018

– Via Mobility Tool+

– Rechtvaardiging van het gevraagde subsidiebedrag

– Ondersteunende documenten: zie bijlage 1 en bijlage 3

– Is meteen ook het verzoek om het project financieel af te handelen (saldo of 

terugvordering)

– Aanvullende documenten kunnen worden opgevraagd door Epos



Bijzondere voorwaarden

Art. I.4 Bepalingen mbt rapportering en betaling (vervolg)

I.4.4 Eindafrekening (door Epos)

– Evaluatie van het eindverslag: werden de engagementen uit de aanvraag 

ook uitgevoerd? 

– Binnen 60 kalenderdagen na ontvangst eindrapport

– Opschorting periode mogelijk

– Finaal bedrag voor het project wordt bepaald tijdens de evaluatie van het 

eindrapport

» Betaling: voorschot < door NA aanvaarde bedrag

» Terugvordering: voorschot > door NA aanvaarde bedrag (verrekening

met uitstaande schulden mogelijk)



Bijzondere voorwaarden

Art. I.5 Bankrekening voor betalingen

IBAN op naam van de organisatie (geen privé-personen!)

Art. I.6 Data controller en contactgegevens

Art. I.7 Bescherming en veiligheid van deelnemers

- Procedures en regelgevingen voor de bescherming en veiligheid van deelnemers

- Begunstigde ziet toe op afdoende verzekering voor deelnemers

Art. I.8 Gebruik van resultaten

Niet van toepassing – enkel indien er onderwijsmateriaal wordt geproduceerd (

KA2)



Bijzondere voorwaarden

Art. I.9 Gebruik van IT-instrumenten

- Mobility Tool+: alle mobiliteitsgegevens, inclusief die van nulbeurzen; tussentijds en

eindrapport; minstens maandelijks bij te werken tijdens de looptijd van het project

- Verspreidingsplatform: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

= “Erasmus+ Project Results Platform” (tvv naam ‘VALOR’)

Art. I.10 Uitbesteding

Zie bijlage 1: artikel II.11.2 (c) en (d) zijn niet van toepassing

Art. I.11 Zichtbaarheid van de Europese financiering

Erasmus+ programma

Epos



Bijzondere voorwaarden

Art. I.12 Ondersteuning van deelnemers

– Zie bijlage 2 en 4

– Minimaal de volgende bepalingen vastleggen:

• Maximum per deelnemer is 60 000 EUR (praktijk: lager)

• Criteria voor het bepalen van het beursbedrag

• Activiteiten waarvoor de deelnemer een beurs ontvangt (lijst)

• Definitie van wie (of categorieën) in aanmerking komt voor ondersteuning

• Criteria voor het verstrekken van de ondersteuning

– Hoe? 

• Ofwel de beurs integraal overschrijven naar de begunstigde, 

• ofwel in natura door bv. verplaatsing organiseren, ed., 

• ofwel een combinatie mits eerlijke en gelijke behandeling van deelnemers



Bijzondere voorwaarden

Art. I.13 Toestemming door ouders/voogd

Art. I.14 Online Linguistic Support 

enkel voor KA102

Art. I.15 Specifieke afwijkingen van bijlage 1 (algemene voorwaarden)

juridisch jargon



Inhoud

Inleiding

Bijzondere voorwaarden

Bijlage 1 – algemene voorwaarden

Bijlage 2 – beschrijving van het project en de 

begroting

Bijlage 3 – financiële en contractuele regels

Bijlage 4 – modellen voor overeenkomsten



Bijlage 1 - algemene voorwaarden

• Algemene voorwaarden die voor alle contracten met begunstigden gelden (KA1 

en KA2)

• Algemeen = niet elk artikel is integraal van toepassing op het individuele contract, 

bv subcontracting ed.

• Kunnen niet worden aangepast

• Niet gepersonaliseerd

• … maar maken wel deel uit van het contract!

• Op de website van Epos

• In het contract enkel de bijzondere voorwaarden met verwijzing naar de 

webpagina voor Bijlage 1

• Zeker ook door te nemen want maakt integraal deel uit van het contract!



Bijlage 1 – algemene voorwaarden

Part A – Legal and administrative provisions

II.1 Definitions

II.2 general obligations of the beneficiary

II.3 communications between the parties

II.4 liability for damages

II.5 conflict of interests

II.6 confidentiality

II.7 processing of personal data

II.8 visibility of Union funding

II.9 Pre-existing rights and ownership and use of the results (including intellectual and 

industrial property rights)



Bijlage 1 – algemene voorwaarden

II.10 Award of contracts necessary for the implementation of the project

II.11 Subcontracting of tasks forming part of the project

II.12 Financial support to third parties

II.13 Amendments to the agreement

II.14 Assignment of claims for payments to third parties

II.15 Force majeure

II.16 Suspension of the implementation of the project

II.17 Termination of the agreement

II.18 Applicable law, settlement of disputes and enforceable decisions



Bijlage 1 – algemene voorwaarden

Part B – Financial provisions

II.19 Eligible costs: 

II.19.1 Conditions for unit contributions

II.19.2 Calculation of unit contributions

II.19.3 Conditions for the reimbursement of actual costs

II.19.4 Calculation of actual cost

II.19.5 Inelegible costs

opgelet: afhankelijk van kernactie en domein! 

II.20 Identifiability and verifiability of the amounts declared

II.21 Eligibility of costs of entities affiliated to the beneficiary

II.22 Budget transfers

II.23 Non-compliance with reporting obligations

II.24 Suspension of payments and time limit for payment

II.25 Calculation the final amount of the grant

II.26 Recovery

II.27 Checks, audits and evaluations



Inhoud

Inleiding

Bijzondere voorwaarden

Bijlage 1 – algemene voorwaarden

Bijlage 2 – beschrijving van het project en de 
begroting

Bijlage 3 – financiële en contractuele 
regels

Bijlage 4 – modellen voor overeenkomsten



Opbouw bijlage III

• I. Rules applicable to budget categories based on 
unit contributions

• II. Rules applicable for the budget categories
based on reimbursement of actual incurred
costs

• III. Conditions of eligibility of project activities

• IV. Rules and conditions for grant reduction for
poor, partial or late implementation

• V. Grant modifications

• VI. Checks of grant beneficiairies and provision of 
supporting documents

KA101 KA102/KA116 KA104



Unit contributions

• Travel - Berekening
– Aantal deelnemers (+ begeleiders) x unit contribution voor 

afgelegde afstand

KA101 KA102/KA116 KA104

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_nl.htm

Voorbeeld: 1 deelnemer + 1 begeleider gaan naar Parijs  2 x 180 EUR = 360 EUR

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_nl.htm


Unit contributions

• Travel - Aandachtspunten
– Algemene regel:

• Plaats van vertrek = locatie waar zendende organisatie zich bevindt

• Plaats van aankomst = locatie waar de ontvangende organisatie zich bevindt

– Indien afwijkend van algemene regel
• Begunstigde moet dit verantwoorden

– Indien er geen reis was of de reis gefinancierd uit andere bron:
• Geen unit contribution voor travel (zo rapporteren in MT+)

– “Triggering event”: deelnemer heeft gerapporteerde reis 
ondernomen

– Hoe bewijzen?
• Algemene regel: bewijs van deelname aan buitenlandse activiteit (verklaring van 

de ontvangende organisatie)

• Afwijkend van algemene regel en afwijking leidt tot hogere distance band: 
feitelijke reisweg wordt aangetoond met reisdocumenten of facturen

KA101 KA102/KA116 KA104



Unit contributions

• Individual support - Berekening
– Aantal deelnemers (+ begeleiders) x aantal dagen/maanden x 

unit contribution volgens land van bestemming

– Aantal dagen = duur buitenlandse activiteit + eventueel 2 

reisdagen

– Bedrag voor dag 1 t/m 14 ligt hoger dan de daaropvolgende 

dagen

– Bedragen : zie Bijlage IV (onderaan homepage Epos website)

KA101 KA102/KA116 KA104



Unit contributions

• Individual support - Aandachtspunten
– “Force majeure”  beurs voor de feitelijke duur van de mobiliteit

– Periode van onderbreking telt niet mee voor berekening van 
Individual Support

– Onderbreking ten gevolge van force majeure: deelnemer mag 
activiteit na onderbreking verderzetten (in MT+: 1 mobiliteitsperiode 
met Interruption Period)

– “Triggering event”: deelnemer heeft deelgenomen aan de 
gerapporteerde activiteit

– Hoe bewijzen?
• Bewijs van deelname aan buitenlandse activiteit = verklaring van de ontvangende 

organisatie  ondertekend, naam deelnemer, doel activiteit, start- en einddatum

– Rapport: elke deelnemer moet individueel online deelnemersrapport 
invullen (wordt verstuurd vanuit MT+)

KA101 KA102/KA116 KA104



Unit contributions

• Organisational Support - Berekening
– Aantal mobiliteiten x unit contribution

– Unit contribution:

• 1ste tot en met 100ste mobiliteit : 350 EUR per mobiliteit

• Vanaf de 101ste mobiliteit: 200 EUR per mobiliteit

KA101 KA102/KA116 KA104



Unit contributions

• Organisational Support - Aandachtspunten
– Begeleiders tellen niet mee voor berekening OS

– “Triggering event”: deelnemer heeft deelgenomen aan de 

gerapporteerde activiteit

– Hoe bewijzen?

• Bewijs van deelname aan buitenlandse activiteit = verklaring van de 

ontvangende organisatie  ondertekend, naam deelnemer, doel activiteit, 

start- en einddatum (zie ook Individual Support)

KA101 KA102/KA116 KA104



Unit contributions

• Course fees - Berekening
– 70 EUR per dag per deelnemer

– Maximum 700 EUR per deelnemer per cursus

KA101 KA104



Unit contributions

• Course fees – Aandachtspunten
– Begunstigde moet voor elke deelnemer in MT+ volgend 

gegevens invoeren:

• Of buitenlands opleiding plaatsvond in het kader van een gestructureerde 

cursus waarvoor inschrijvingsgeld betaald is

• Start – en einddatum van de gestructureerde cursus

– Triggering event: deelnemer heeft deelgenomen aan een 

gestructureerd cursus waarvoor inschrijvingsgeld is betaald

– Supporting document: een factuur of andere verklaring 

afgeleverd en ondertekend door de cursusorganisator (naam 

deelnemer; naam cursus, start- en einddatum van deelname van 

deelnemer aan de cursus)

KA101 KA104



Unit contributions

• Linguistic Support
– Online linguistic support

• http://erasmusplusols.eu/nl/

• Welke talen? Deens, Duits, Engels, Frans, Grieks, Italiaans, 

Nederlands, Pools, Portugees, Spaans, Tsjechisch of Zweeds

• Licenties voor taaltesten voor deelnemers die mobiliteit van 

minimum 1 maand ondernemen: verplichte taaltest VOOR en NA 

mobiliteit

• Licenties voor taalcursussen: in functie van de noden en bereidheid 

van de deelnemers die verplichte taaltest hebben afgelegd

 Deelnemers met niveau B2 of hoger mogen taalcursus in de lokale taal 

van het land volgen

KA102/KA116

http://erasmusplusols.eu/nl/


Unit contribution

• Linguistic Support
– Voor talen die niet door OLS bediend worden:

• Aantal deelnemers x 150 EUR per deelnemer

• Triggering event: deelnemer heeft voorbereidende taalcursus 
gevolgd voor de instructie- of werktaal die in buitenland gebruikt 
wordt

• Supporting documents:

– deelnamebewijs = verklaring ondertekend door cursusorganisator 
(naam deelnemer, onderwezen taal, duur en vorm van de opleiding)  
OF

– Factuur voor aankoop leermaterialen (met vermelding van taal, naam 
en adres van de instantie die de factuur aflevert, bedrag en 
munteenheid, datum factuur)  OF

– Indien taalondersteuning rechtstreeks door begunstigde wordt 
aangeboden: verklaring ondertekend door deelnemer (naam 
deelnemer, onderwezen taal, vorm en duur van de opleiding)

KA102/KA116



Actual incurred costs

• Special needs support
– Enkel voor begunstigden die hiervoor subsidies 

krijgen (zie Annex II bij contract):
• Berekening van het bedrag: 100% van de ontvankelijke kosten

• Ontvankelijke kosten:

– Kosten die direct verband houden met deelnemers met 

functiebeperking en hun begeleiders

– Kosten die bovenop de kosten komen die door unit contribution

gefinancierd worden

– Ook “travel” en “individual support” op voorwaarde dat er geen unit 

contribution voor wordt aangerekend en kosten bewezen worden

• Supportting documents: facturen (ter staving van de werkelijke 

kosten)

KA101 KA102/KA116 KA104



Actual incurred costs

• Exceptional costs
– Enkel voor begunstigden die hiervoor subsidies 

krijgen (zie Annex II bij contract)

– Welke bedragen?

• 75% van de ontvankelijke kosten voor financiële garantie

• 80% van de ontvankelijke reiskosten van deelnemers uit 

ultraperifere programmalanden en overzeese gebieden en 

landen

• Enkel voor VET (KA102/KA116): 100% van de ontvankelijke 

kosten voor kansarme lerenden (exclusief reiskosten en 

kosten voor individuele steun voor deelnemers en 

begeleiders). 

KA101 KA102/KA116 KA104



Actual incurred costs

• Exceptional costs
– Supporting documents:

• Financiële garantie: bewijs van de financiële garantie 

geleverd door instantie die financiële garantie toekent

• Reiskosten ultraperifere programmalanden en overzeese 

gebieden: factuur

• Kansarme lerenden: facturen ter staving van de werkelijke 

kosten

KA101 KA102/KA116 KA104



Eligibility of project activities

• Alle activiteiten waarvoor subsidies 
toegekend zijn, moeten subsidiabel zijn 
overeenkomstig de Erasmus+ 
Programmagids 2016

• Activiteiten die niet subsidiabel zijn, worden 
door NA onontvankelijk verklaard en 
beursbedragen voor deze activiteiten moeten 
integraal terugbetaald worden aan NA.

• Minimumduur van mobiliteitsactiviteiten is de 
minimumduur van de activiteit zonder de 
reisdagen

KA101 KA102/KA116 KA104



Grant reduction

• NA kan besluiten dat uitvoering van project 
zwak, gedeeltelijk of laattijdig is gebeurd.

• Op basis waarvan?  check van Final
Report, individuele deelnemersrapporten, 
monitoringbezoeken, desk checks, on the
spot checks

• Indien FR <50 punten op 100: NA kan 
uiteindelijk beursbedrag voor OS 
verminderen

KA101 KA102/KA116 KA104



Grant modifications

• Indien extra fondsen beschikbaar zijn:

– Totaal beursbedrag kan verhoogd worden
onder bepaalde voorwaarden

– Verhoging nooit hoger dan beursbedrag
vermeld in aanvraag van de begunstigde

• Wijziging van de subsidie-overeenkomst: 
elke wijziging gebeurt onder de vorm van 
een amendement

KA101 KA102/KA116 KA104



Checks & audits

• Final Report check: alle rapporten

• Desk check:

– Een deel van de projecten

– Supporting documents voor alle budgetcategoriëen

• On-the-spot checks:

– 2 types:
• Gedurende de looptijd van het project

• Na afloop van het project

– Supporting documents + boekhouding

• Systeem check : enkel voor houders van VET 
mobility charter (KA116)

KA101 KA102/KA116 KA104



Aan de slag met MOBILITY TOOL+



Toegang

• https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility

• Domein: External

• Login: ECAS username + password

– e-mail contactpersoon uit aanvraag

– e-mail uit aanvraag ≠ ECAS -> geen toegang

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility


DEMO



Contactgegevens

Frederik Van Crombrugge

frederik.vancrombrugge@epos-vlaanderen.be

02 553 99 41

mailto:frederik.vancrombrugge@epos-vlaanderen.be


EUROPASS



WAT IS EUROPASS?



Wat?

• Europees initiatief

• “transparantietools”

– 5 documenten om mobiliteit te faciliteren

• CV

– Taalpaspoort

• Diploma supplement

• Certificaat supplement

• Europass Mobiliteit



Europass CV

• Meest gebruikte CV

• Europees erkend

• Professioneel & altijd 

compleet

• Dienstverlening vanuit 

Europass:
– Compatibel met Eures

– Europass2spreadsheet voor 

werkgevers &scholen

– Integratie taalpaspoort 

• Sollicitaties in buitenland 

(bv. stages)



Certificaatsupplement*

• Certificaatsupplement

– Op pauze in Vlaanderen

• Hervorming Secundair onderwijs

• Ontwikkeling kwalificatiestructuur



Europass Mobiliteit

• Online tool

• Weergeven en 

erkennen van 

competenties 

opgedaan in het 

buitenland



Europass Mobiliteit: waarom?

• Professionalisering

• ‘Verplicht’ via 

aanvraag (Era +)

• Europese dimensie

• Nadenken over 

competenties

• Arbeidsmarkt-

relevantie



Europass Vlaanderen

• Ondersteuning
– Technisch

– Uitreikingspakketten 

• Kwaliteitscontrole

• Ontwikkeling

• Promotie
– Campagnes rond mobiliteit

– Test your EUQ-quiz ‘15

– Skillfie campagne ‘17

– Facebook: 

• Europass Vlaanderen



Training

• 28/09 (deze namiddag! 13u30)

• 30/09 (gebouw Boudewijn)

• Gebruik tool, omschrijven van 

competenties a.d.h.v. competent en 

comeet (VDAB),…

• Meer informatie & inschrijven: 
– mail, 

– europassmobiliteit.be



Meer info?

• Op facebook: Europass Vlaanderen

– Wedstrijden: Quiz, skillfie-campagne (2017)

• Europass-Vlaanderen.be

• Europass@vdab.be
– 02 506 04 48

• Marcel.vandamme@epos-Vlaanderen.be
– 0468 35 74 16

mailto:Europass@vdab.be
mailto:Marcel.vandamme@epos-Vlaanderen.be

