
INFOSESSIE KA101 - CALL 2020

Mechelen
Dinsdag 5 november 2019

Woensdag 6 november 2019



Wie kan een aanvraag indienen?

• School (individuele aanvraag)
• Consortium (consortiumaanvraag)
ten minste 3 organisaties: coördinator en twee 

extra scholen (uit hetzelfde land)
• Eén organisatie mag behoren tot of 

coördinatie verzorgen van verschillende 
mobiliteitsconsortia

• Slechts één aanvraag per selectieronde
• Geen aanvragen van individuen



Waar en wanneer
een aanvraag indienen?

• Bij Epos (BE02)
• Uiterlijk op 5 februari 2020 om 12 uur ‘s 

middags (Belgische tijd)



Hoe een aanvraag indienen?

1. Registreer je: EU-login aanmaken
2. Vraag je Organisation ID (OID) aan

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-
registration/screen/home

Organisation Registration Guide
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=374834350

Organisaties die al een PIC hebben/hadden, krijgen automatisch een OID

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=374834350


Hoe een aanvraag indienen?

3. Gebruik het juiste Webform
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home

Gebruik volgende browsers: Microsoft Edge 41, Firefox 52.9.0, Chrome 76

Model aanvraagformulieren
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/documents/applicants/forms_en

Formulier is in het Engels, maar 
antwoorden mogen in het Nederlands

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/forms_en


Hoe een aanvraag indienen?

4. Hou deadline in de gaten
5. Zend je aanvraag tijdig in
6. Hulp vragen bij problemen



Welke activiteiten?
Activiteit Zendende organisatie Ontvangende 

organisatie
Onderwijsopdrachten • school • school

Gestructureerde 
cursussen of opleidings-
evenementen in het 
buitenland

Jobshadowing

• school
• coördinator van een 

mobiliteitsconsortium

• school
• publieke of 

particuliere 
organisaties die actief 
zijn op de 
arbeidsmarkt op het 
gebied van onderwijs, 
opleiding en 
jeugdzaken

ontvangende organisatie 
 buitenlandse organisatie

 moet niet gekend zijn bij de indiening van de aanvraag



Erasmus+ en online platforms
https://www.eTwinning.net

https://schooleducationgateway.eu

Instrumenten voor voorbereiding, uitvoering en 
opvolging van projectactiviteiten 
Bijvoorbeeld:

• Potentiële partners/ontvangende organisaties vinden
• Cursuscatalogus
• Gebruik van eTwinning in combinatie met fysieke mobiliteit

https://www.etwinning.net/
https://schooleducationgateway.eu/


Erasmus+ and online platforms
Erasmus+ Project Results Platform

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

Geeft toegang tot beschrijvingen, resultaten en contact 
informatie voor alle Erasmus+ projecten

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


Duur van activiteit en project

• Duur van de activiteit
o Twee dagen tot twee maanden
o In geval van twee dagen 

opeenvolgend
o Exclusief reistijd

• Duur van het project
o 1 tot 2 jaar



Locatie van activiteit

• Programmalanden
oEU landen
oNiet EU-landen:

Noorwegen, IJsland , Liechtenstein
Turkije, Noord-Macedonië, Servië



Wie kan deelnemen?
Alle personeelsleden moeten werkzaam voor de 
uitzendende organisatie

• Personeel dat verantwoordelijk is voor schoolonderwijs 
(onderwijzend, niet-onderwijzend, directieleden, schoolhoofden, 
…)

• Ander onderwijspersoneel dat betrokken is bij de strategische 
ontwikkeling van de uitzendende school/scholen (inspecteurs, 
adviseurs, pedagogische begeleiders, psychologen, …)

• Personeelsleden van lokale of regionale onderwijsinstanties of 
instanties voor schoolcoördinatie die een nationaal 
mobiliteitsconsortium aanvoeren, die betrokken zijn bij het beleid 
of de ontwikkeling van scholen of andere activiteiten die van 
strategisch belang zijn voor de schoolonderwijssector



Toekenningscriteria
Criterium Maximum score
Relevantie 30
Kwaliteit van projectontwerp 40
Effect en verspreiding 30
TOTAAL 100

Om in aanmerking te komen voor financiële steun:

1) minimum de helft van de punten behalen voor elk van de 3 criteria
2) minimum 60/100 behalen in de totaliteit



Toekenningscriteria
Relevantie

• De mate waarin het voorstel relevant is voor:
o de doelstellingen van de actie
o de behoeften en doelstellingen van de deelnemende organisaties en 

de individuele deelnemers

• De mate waarin het voorstel:
o deelnemers in staat stelt hoogwaardige leerresultaten te behalen;
o de capaciteiten en de internationale werkingssfeer van de 

deelnemende organisaties verruimt



Toekenningscriteria
Kwaliteit van projectontwerp en -uitvoering

• De duidelijkheid, volledigheid en kwaliteit van alle fasen van het 
projectvoorstel

• De consistentie tussen de projectdoelstellingen en de voorgestelde 
activiteiten;

• De kwaliteit van
o Europees ontwikkelingsplan de praktische regelingen, 

beheersvoorschriften en vormen van ondersteuning;
o het voorbereidingsproces ten behoeve van de deelnemers;
o regelingen met het oog op de erkenning en validering van 

leerresultaten
• De geschiktheid van maatregelen om deelnemers te selecteren voor 

en/of te betrekken bij de mobiliteitsactiviteiten;
• Indien van toepassing, de kwaliteit van samenwerking en 

communicatie, niet alleen tussen de deelnemende organisaties, maar 
ook met andere relevante belanghebbenden.



Toekenningscriteria
Effect en verspreiding

• De kwaliteit van maatregelen om de projectresultaten te evalueren.
• De potentiële effecten van het project:

o op individuele deelnemers en op de deelnemende organisaties tijdens 
en na afloop van het project;

o buiten de organisaties en personen die rechtstreeks deelnemen
aan het project, op lokaal, regionaal, nationaal en/of Europees niveau.

• De geschiktheid en kwaliteit van maatregelen met het oog op de 
verspreiding van de projectresultaten binnen de deelnemende 
organisaties en daarbuiten.
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