


KICK OFF KA1 - CALL 2018

Woensdag 19 september 2018

Donderdag 20 september 2018
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KA102  ZONDER CHARTER

KA116  MET CHARTER

MOBILITEITSPROJECT VOOR LERENDEN EN PERSONEEL 

VAN BEROEPSONDERWIJS EN -OPLEIDING
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Kick off meeting
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Doel van de vergadering
• U wegwijs maken in

– de projectadministratie:

• Programmaregels

• Contractuele regels

• Documenten

– het projectmanagement:

• Kwaliteitsvolle mobiliteiten

• Naar een project met impact
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Agenda
• Voormiddag

– 9u30-10u30

• Wie is wie?

• Programmaregels KA102 & KA116

– 10u30-11u00 

• Europass

– 11u00-11u15 pauze

– 11u15-12u30

• Contractuele regels

– 12u30-13u30 lunch
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Agenda
• Namiddag

– 13u30-15u00

• Peer learning session

– 15u00-16u00

• Mobility Tool+
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EPOS: wie is wie?
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Team VEF
• Teamleider Vlaamse en Europese fondsen

– Wim Cloots

• Dossierbeheerder - contactpersonen
– Karine Van Impe 

– Jolien Van de Woestijne

• Stafmedewerker Vlaamse en Europese 
fondsen
– Jan Ceulemans

• IT verantwoordelijke
– Frederik Van Crombrugge

• Europass
– Eva Van de gaer
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Communicatie met Epos
• Met wie neemt u contact op?

 Dossierbeheerders = contactpersonen

– Karine Van Impe

– Jolien Van de Woestijne

 voornaam.familienaam@epos-vlaanderen.be

+ projectnummer !

• Wie van Epos neemt contact met u op?

 i.f.v. onderwerp maar meestal uw 

dossierbeheerder
10
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Programmaregels
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Waar vind ik de regels?

• Brondocumenten
– Grant agreement inclusief 

de annexen

– Programme Guide Version 

(2018), blz. 49-60 

(beschikbaar in diverse 

talen)

• Handleidingen
– Mobility Tool+

– Online Linguistic Support

– PI-code / URF Portal

– Erasmus+ Project Results

Platform

https://www.epos-vlaanderen.be/nl/downloads
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Ontvankelijke activiteiten

KA102 KA116

Advance Planning Visit - Erasmus- PRO VET-PADV VET-CHARTER-PADV

Erasmus PRO- long term mobility of VET learners VET-PLONG VET-CHARTER-PLONG

Short term mobility of VET learners VET-SHORT VET-CHARTER-SHORT

Staff training abroad VET-STA VET-CHARTER-STA

Teaching/training assignments abroad VET-STT VET-CHARTER-STT
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Mobiliteit van lerenden
Duur van de activiteit KORTE STAGES

Min. 2 weken (10 werkdagen)

Minder dan 3 maanden

LANGE STAGES (ERASMUS PRO)

3-12 maanden

Exclusief reistijd

Locatie van de activiteit In een ander programmaland:

• 27 EU-lidstaten

• IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Turkije, Voormalige 

Joegoslavische Republiek Macedonië

In aanmerking komende 

deelnemers

• Leerlingen

• Pas afgestudeerden (binnen één jaar na afstuderen)

• Hun begeleiders
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Mobiliteit van lerenden
Subsidiabele activiteiten een volwaardige stage voor lerenden bij

• een bedrijf of andere organisatie

• bij een aanbieder van beroepsonderwijs en -opleiding 

(school, instelling of andere organisatie voor 

beroepsonderwijs) met een combinatie van 

schoolonderwijs en een sterk werkgebaseerde

component (stages). 

Bij langdurige mobiliteit (ErasmusPro)

• de ontvangende organisatie kan ook een aanbieder 

van beroepsonderwijs en -opleiding zijn, maar de 

activiteit moet een duidelijk werkgebaseerde

leercomponent hebben, meestal in de vorm van een 

stage bij een bedrijf. 
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Mobiliteit van lerenden

• Selectie van deelnemers:

– Procedure: eerlijk, transparant, coherent, 

goed gedocumenteerd

• Begeleiders (accompanying persons)

– Voor lerenden met specifieke behoeften of uit 

kansarme milieus

– In verhouding tot aantal lerenden

– In verhouding tot behoeften van de lerenden
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Mobiliteit van lerenden

• Beursovereenkomst (grant agreement traineeships) 

Modeldocument (minimum requirements)

ARTICLE 1 – SUBJECT MATTER OF THE AGREEMENT 

ARTICLE 2 – ENTRY INTO FORCE AND DURATION OF MOBILITY

ARTICLE 3 – FINANCIAL SUPPORT 

ARTICLE 4 – PAYMENT ARRANGEMENTS

ARTICLE 5 – INSURANCE

ARTICLE 6 – ONLINE LINGUISTIC SUPPORT

ARTICLE 7 – EU SURVEY

ARTICLE 8 – LAW APPLICABLE AND COMPETENT COURT
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Mobiliteit van lerenden

• Art.3. Financial support

– Bestaat uit: travel grant, individual support, (linguistic support):

• Forfaits

• Automatische berekening in MT+

• Afhankelijk van distance band

• Afhankelijk van de duur van de mobiliteit

– 3 opties van toekennen/uitbetalen aan deelnemer:

– Betaling forfaits aan deelnemer

– Organisatie regelt reis- en verblijfskosten

– Combinatie van voorgaande opties
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Mobiliteit van lerenden

• Art.6. Online linguistic support (OLS)

– Online taalkundige ondersteuning: 

– Voor lerenden die een mobiliteit van minimum 19 dagen ondernemen

– Taaltest voor en na de mobiliteitsperiode (24 talen)

– Taalcursus (22 talen)

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

van het land volgen

– Verloopt via OLS platform: http://erasmusplusols.eu/nl
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Mobiliteit van lerenden

•Loginprocedure voor OLS
– E-mail met credentials  OLS contactpersoon

– Credentials niet ontvangen?  Kijk eerst in spamfolder. 
Niets gevonden  contacteer Epos

•Extra gebruikers
– Via knop “Project Contact Persons

– Dezelfde rechten als OLS-contactpersoon

•Technische problemen
– Technical questions and answers for BEN

– Report a Problem (knop bovenaan Homepage)
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Mobiliteit van lerenden

• Website: www.erasmusplusols.eu

• FAQ: https://erasmusplusols.eu/contact-us

• Language assessment presentation: 

http://bit.ly/OLSLAPresentation6

• Language course presentation: 

http://bit.ly/OLSLCPresentation6

OLS guided tour for the language course 

https://www.youtube.com/watch?v=CEOs7iCi8xs
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Mobiliteit van lerenden

• Art.7 EU SURVEY (deelnemersrapport)

– Elke deelnemer ontvangt een automatische mail van MT+ met een 

uitnodiging en link om zijn deelnemersrapport in te vullen

– Elke deelnemer moet dit binnen de 30 dagen doen

– Zendende instelling kan herinnering sturen indien rapport niet is 

ingediend

– Vragenlijst is in het Engels (NL vertaling beschikbaar)

– Meer dan enkel een verplichting voor deelnemer   geeft waardevolle 

feedback aan de zendende instelling
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Mobiliteit van lerenden

• Learning agreement (Annex I bij grant

agreement)  modeldocument
• Knowledge, skills and competence to be acquired

• Detailed programme of the training period

• Tasks of the trainee

• Monitoring and mentoring of the participant

+ Kwaliteitsverbintenis (Quality commitment):

• rechten en plichten van de deelnemer en 

betrokken organisaties)
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Mobiliteit van lerenden

• Leerresultaten erkennen:
– je  kan tot max. 3 certificaten registreren in MT+

– er zijn 7 keuzemogelijkheden (course specific certificate)

– Europass Mobiliteit (kennis en vaardigheden die in een ander land verworven 

werden bv. stage in een bedrijf)

– Europass Taalpaspoort (taalvaardigheden en kwalificaties)

– OLS taaltesten en -cursussen: geen formele erkenning of attest
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Mobiliteit van personeel
Duur van de activiteit Min. 2 dagen

Ingeval van 2 dagen: opeenvolgend

Max. 2 maanden

Exclusief reistijd (dagen waarop gereisd wordt, tellen 

niet mee om minimumduur te halen!)

Locatie van de activiteit In een ander programmaland:

• 27 EU-lidstaten

• IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Turkije, Voormalige 

Joegoslavische Republiek Macedonië

In België:

• personen uit ondernemingen, de publieke sector en/of 

maatschappelijke organisaties uit een ander 

programmaland die zijn uitgenodigd om onderwijs of 

opleiding te geven

In aanmerking komende 

deelnemers

• Leerkrachten, opleiders

• Functionarissen voor internationale mobiliteit

• Personeel in een bestuurlijke of adviserende functie

• Personeel betrokken bij de strategische ontwikkeling 

van de organisatie

• Personen uit ondernemingen (enkel VET-TAA)
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Mobiliteit van personeel
Subsidiabele activiteiten Onderwijs-en opleidingsopdrachten:

• Onderwijs of opleiding geven bij een 

partnerorganisatie voor beroepsonderwijs en -

opleiding in het buitenland. 

• Invited staff

Opleiding van personeel:

• Stage

• Job shadowing/een observatieperiode

• Geen gestructureerde cursus  KA101
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Mobiliteit van personeel

• Advance Planning Visits (APV)

– Enkel voor personeel betrokken bij 

organisatie Erasmus Pro

– Max 3 dagen (zonder reisdagen)

– 1 deelnemer per APV

– 1 APV per gastorganisatie
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Mobiliteit van personeel

• Selectie: cfr. mobiliteit van lerenden

• Beursovereenkomst (grant agreement)

ARTICLE 1 – SUBJECT MATTER OF THE AGREEMENT 

ARTICLE 2 – ENTRY INTO FORCE AND DURATION OF MOBILITY

ARTICLE 3 – FINANCIAL SUPPORT 

ARTICLE 4 – PAYMENT ARRANGEMENTS

ARTICLE 5 – EU SURVEY

ARTICLE 6 – LAW APPLICABLE AND COMPETENT COURT
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Mobiliteit van personeel

• Art.3. Financial support

– Bestaat uit: travel grant, individual support:

• Forfaits

• Automatische berekening in MT+

• Afhankelijk van distance band

• Afhankelijk van de duur van de mobiliteit

– 3 opties van toekennen/uitbetalen aan deelnemer:

– Betaling forfaits aan deelnemer

– Organisatie regelt reis- en verblijfskosten

– Combinatie van voorgaande opties
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Mobiliteit van personeel

Mobiliteitsovereenkomst (staff mobility

agreement)  modeldocument (minimum 

requirements)

• Knowledge, skills and competence to be acquired

• Detailed programme of the training period

• Tasks of the trainee

• Monitoring and mentoring of the participant
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Mobiliteit van personeel

• Leerresultaten erkennen
– Formeel

• Europass Mobiliteit 

• Andere certificaten

• Salarisverhoging of bonus

• Nieuwe functie of verantwoordelijkheden

– Informeel

• Bv. ter sprake brengen tijdens functionerings- of evaluatiegesprek
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EUROPASS
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WAT IS EUROPASS? 

WAAROM ZOU JE HET 

GEBRUIKEN?



Wat?

Europees initiatief met als doel:

• Transparantie van competenties en 

kwalificaties verhogen (studies, stage of 

werk)

• Mobiliteit van burgers bevorderen

– tussen landen

– tussen jobs en opleidingen



Wat?

• 5 tools: - CV

- Diploma supplement

- Certificaat supplement

- Taalpaspoort

- Europass-Mobiliteit



Europass-Mobiliteit

• Wat is Europass-Mobiliteit?

• Waarom zou je het gebruiken?

• Voor wie?

• Wat kan je van ons verwachten?



Wat is Europass-Mobiliteit?

• Certificaat of bewijs 

van ervaringen 

opgedaan tijdens 

een stage/opleiding/ 

nascholing in het 

buitenland



Waarom zou je Europass-Mobiliteit

gebruiken?

• Documenteren van het doel en de 

uitkomst van de mobiliteit 

– Positieve impact van de mobiliteitservaring 

registreren

• Nadenken over competenties

• Helder communiceren met partners en 

deelnemers



Voor wie is Europass-Mobiliteit?

• Voor alle scholen en instellingen die buitenlandse 

stages organiseren

• zowel voor leerlingen als voor leerkrachten

• In de toekomst: ook vrijwilligerswerk



Wat kan je van ons verwachten?

• Ondersteuning bij het 

aanmaken en uitreiken 

van de Europass-

Mobiliteit certificaten

– Workshops en training 

online tool 
(www.europassmobiliteit.be)

– Help desk

– Uitreikingspakketten



Workshops en training EM

• 10 oktober en 21 november 2018 te Brussel

– verplicht via aanvraag (Era +)

– 1 x volgen

– gratis

– in samenwerking met de VDAB

• Wat komt aan bod?

– gebruik van de online tool

– nadenken over en het formuleren van competenties

• Meer informatie & inschrijven: 
– europassmobiliteit.be

– nieuwsbrief Epos



Europass is meer dan de 

Europass mobiliteit alleen

• CV

• Taalpaspoort

• Certificaatsupplement

• (Diploma supplement: enkel voor hoger 

onderwijs instellingen)



Europass-CV

• Dé erkende Europese-CV 

standaard

• Gratis beschikbaar via 
https://europass.cedefop.europa.eu/editor

s/nl/cv/compose

• Professioneel & altijd compleet

• Sollicitaties in het binnen- en 

buitenland

• Didactisch middel op school

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/nl/cv/compose


Europass-Taalpaspoort

• Inschalen van taalvaardigheden ahv het officiële Europese 

Referentiekader voor Talen (ERK)

• Gratis beschikbaar via
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/nl/lp/compose

• Kortere versie in de Europass-CV

• Zelfevaluatie-instrument maar mogelijkheid om een gevolgde 

taalopleiding of officieel certificaat toe te voegen

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/nl/lp/compose


Europass-Certificaatsupplement

• Voor je sollicitaties in het buitenland wanneer je

– beroepsopleiding afgerond is of

– een ervaringsbewijs gehaald hebt

• Momenteel beperkt beschikbaar

• Toekomst: beschikbaar maken voor alle erkende 

kwalificatiebewijzen



Hoe kan Europass een meerwaarde 

zijn voor je Europees project? 

• Professionalisering

• Europese dimensie 

versterken

• Arbeidsmarkt-relevantie

• Nadruk op impact en 

nazorg

• Als didactisch materiaal 

in de klas



Meer info?

• Facebook: Europass Vlaanderen 

• Algemene website: Europass-Vlaanderen.be

• Mobiliteit website: europassmobiliteit.be

• Contact:

– Europass@vdab.be

– Eva.Vandegaer@epos-vlaanderen.be 02 553 95 91

– Helpdesk 02 506 04 48 (ma-do, 8-16u)

mailto:Europass@vdab.be
mailto:Eva.Vandegaer@epos-vlaanderen.be


Contractuele regels
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Overeenkomst tussen Epos en 

begunstigde(n)

Structuur van de financieringsovereenkomst

Bijzondere voorwaarden +
Bijlage I – algemene voorwaarden

Bijlage II – beschrijving van het project en de begroting (en 
bij consortia: lijst andere begunstigden + “mandates”)

Bijlage III – financiële en contractuele regels

Bijlage IV – geldende tarieven

Bijlage V – Mandaten door de andere begunstigden aan de 
coördinator verstrekt

Bijlage VI – modellen voor overeenkomsten tussen de 
begunstigde en de deelnemers

49



Overeenkomst tussen Epos en 

begunstigde(n)
• Eerste en belangrijkste referentie!

• Volledig lezen!

• Basiscontract per KA en per domein

– KA1 individuele leermobiliteiten

• KA102… beroepsonderwijs en –opleiding zonder

charter)

• KA116… beroepsonderwijs en –opleiding mét

charter

• Terminologie:

– Begunstigde (“beneficiary”) vs deelnemer (“participant”)

– “Monobeneficiary” vs “multibeneficiary”
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Overeenkomst tussen Epos en 

begunstigde(n)

• Volgorde van prioriteit:

– Bijzondere voorwaarden

– Bijlage I – algemene voorwaarden

– Bijlage III – financiële en contractuele regels

• In bijlage II: “begroting van het project” heeft

voorrang op “beschrijving van het project”

• Bijlage I, III, IV en V: website Epos (downloads)
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Capita selecta

• Individual support, travel support

• Organisational support

• Special needs

• Participant report

• Force majeure

• Wijzigingen aan de overeenkomst

• IT-tools: MT+, OLS, E+ PRP

• Rapportering en betalingen

• Checks, audits en evaluatie
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Travel support

Berekening van het forfait (unit contribution) voor de verplaatingskosten  aantal 

deelnemers (+ begeleiders) x unit contribution voor afgelegde afstand

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

Voorbeeld: 1 deelnemer + 1 begeleider gaan van Brussel naar Parijs

• Werkelijke afstand (heen en terug): 626 km

• Distance band (enkele reis, in vogelvlucht): 264 km 

• Beurs: 2 x 180 EUR = 360 EUR

 
Travel distances Amount 

Between 10 and 99 KM: 20 EUR per participant 

Between 100 and 499 KM: 180 EUR per participant 

Between 500 and 1999 KM: 275 EUR per participant 

Between 2000 and 2999 KM: 360 EUR per participant 

Between 3000 and 3999 KM: 530 EUR per participant 

Between 4000 and 7999 KM: 820 EUR per participant 

8000 KM or more: 1300 EUR per participant 
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Travel support

• 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
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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

– Onderscheid tussen forfaits voor lerenden en 

personeel (en begeleiders)

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

daaropvolgende dagen
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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
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Voorbeeld mobiliteit lerenden
Activity type VET-PLONG

Start Date 24/09/2018

End date 24/02/2019

Duration of mobility period (days) 154

Travel Days 0 EU travel 275€         

Funded Days 154 EU individual support 8.792€      

Sending country Belgium EU mobility total grant 9.067€      

Sending city Antwerpen

Receiving country Italy

Receiving city Bardolino

Distance band 500-1999km

EU mobility support dag 1-14 per dag subtotaal

78€          1.092€     

dag 15-360 per dag subtotaal

55€          7.700€     

totaal

8.792€     
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Voorbeeld mobiliteit personeel

Activity type VET-TAA

Start Date 1/02/2019

End date 31/03/2019

Duration of mobility period (days) 59

Travel Days 2 EU travel 275€         

Funded Days 61 EU individual support 6.355€      

Sending country Belgium EU mobility total grant 6.630€      

Sending city Genk

Receiving country Finland

Receiving city Seinäjoki

Distance band 500-1999km

EU mobility support dag 1-14 per dag subtotaal

135€        1.890€     

dag 15-360 per dag subtotaal

95€          4.465€     

totaal

6.355€     
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Organisational Support

• Waarvoor dient deze forfait?

– Kosten voor activiteiten ter ondersteuning van 
kwalitatief hoogstaande mobiliteit van 
lerenden en personeel: selectie, 
voorbereiding, mentoring van deelnemers; 
disseminatie-activiteiten, …

– Beginselen en criteria in acht nemen die zijn 
vastgesteld in het Europees handvest voor 
kwaliteit bij mobiliteit (European Quality
Charter for Mobility)

59



Organisational Support

• Berekening

– Aantal mobiliteiten x forfait

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

• Vanaf de 101ste mobiliteit: 200 EUR per mobiliteit
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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)
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Special needs support

– Niet enkel voor begunstigden die hiervoor subsidies krijgen (zie 
Annex II bij contract)

– Overdracht van middelen uit ander begrotingsposten is mogelijk 
(maar er zijn beperkingen)

– Berekening van het bedrag: 100% van de subsidiable kosten

– Subsidiabele kosten:

• Kosten die direct verband houden met deelnemers met 
functiebeperking en hun begeleiders

• Kosten die bovenop de kosten komen die door forfait 
gefinancierd worden

• Ook “travel” en “individual support” op voorwaarde dat er 
geen forfait voor wordt aangerekend en kosten bewezen 
worden

– Supporting documents: facturen (ter staving van de werkelijke 
kosten)
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Wijzigingen aan de overeenkomst

• Verschillende soorten van wijzigingen: 
administratief, financieel, inhoudelijk (& 
mix)

• Alle wijzigingen vooraf melden aan 
/aanvragen bij Epos

• Epos moet akkoord gaan

• Bij akkoord: soms contractwijziging 
(d.m.v. amendement), soms niet

63



Wijzigingen?

Type wijziging Zonder 

contractwijziging

Met contractwijziging 

(“amendement”)

Administratief

Financieel

Inhoudelijk
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Administratieve wijzigingen

Zonder contractwijziging Met contractwijziging 

(“amendement”)

• Emailadres

• Telefoonnummer

• …

• Naam begunstigde

• “legal representative”

• Bankrekeningnummer

• projectperiode/duur 

(binnen de maximale 

duur van 2 jaar)

• …
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Financiële wijzigingen

Zonder contractwijziging Met contractwijziging 

(“amendement”)

Budgetverschuivingen

binnen de voorziene 

marges (bv.: identieke 

cursus maar andere locatie 

met iets lagere reiskost & 

iets hogere verblijfskost)

Budgetverschuivingen

buiten de voorziene marges
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Inhoudelijke wijzigingen

Zonder contractwijziging Met contractwijziging 

(“amendement”)

Wijzigingen op het niveau 

van de activiteiten: 

- meer/minder 

deelnemers,

- andere maar 

gelijk(w)aardige stages, 

onderwijsopdrachten, …

Wijzigingen op het niveau 

van de doelstellingen:

=> in principe niet 

toegelaten!
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Overdracht tussen begrotingsposten zonder amendement 

(= geen wijziging van de overeenkomst)

Overdracht tussen begrotingsposten is mits aan volgende voorwaarden is voldaan:

• de aan organisatorische steun toegekende middelen mogen niet toenemen;

• maximaal 20% van de middelen toegekend aan ErasmusPro activiteiten 

(organisatorische steun, reizen, individuele ondersteuning, inclusief middelen voor 

‘Advance Planning Visits’) mogen worden getransfereerd naar andere types activiteiten;

• de aan Erasmus Pro ‘Advance Planning Visits’ toegekende middelen (reizen en 

individuele ondersteuning) mogen maximaal met 20% toenemen;

• de aan personeelsmobiliteiten (reizen en individuele ondersteuning) toegekende 

middelen mogen maximaal met 20% toenemen.

• middelen toegekend aan steun voor specifieke behoeften en aan uitzonderlijke kosten 

voor het ondersteunen van kansarme lerenden mogen niet worden overgedragen naar 

een andere budgetcategorie. 
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Overdracht tussen begrotingsposten met amendement

(= wijziging van de overeenkomst)

• Elke wijziging moet schriftelijk gebeuren

• Naar behoren gemotiveerd

• Aanvragen lang genoeg voor de wijziging van 

kracht wordt, in elk geval één maand voor het 

verstrijken van de overeenkomst
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Overmacht

Definitie

• Onvoorzienbare of buitengewone situatie of gebeurtenis

• Onafhankelijk van de wil der partijen

• Kan niet worden toegeschreven aan een fout of een 

nalatigheid van de partijen

• Verhindert de partijen één van haar verplichtingen na te 

komen (ondanks passende maatregelen)
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Overmacht

Wat valt niet onder het begrip overmacht?

• Arbeidsconflicten

• Stakingen

• Financiële moeilijkheden

• Verzuim bij de dienstverlening

• Gebreken in uitrusting of materiaal of vertraging bij de 

beschikbaarstelling daarvan (tenzij zelf gevolg van 

overmacht)
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Overmacht

Wat doen in geval van overmacht?

• Steeds zo snel mogelijk formele (= schriftelijke) kennisgeving doen 

aan Epos:

– Aard van de situatie of gebeurtenis

– Vermoedelijke duur

– Te voorziene gevolgen

• Epos moet daarmee schriftelijk instemmen

• Indien situatie/gebeurtenis erkend wordt als overmacht, is 

terugbetaling niet vereist wanneer de deelnemer de geplande 

activiteiten in het buitenland niet heeft kunnen voltooien
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Gebruik IT-TOOLS

• Mobility Tool+

• EU-Survey

• Online Linguistic Support : zie mobiliteit van 

lerenden

• Erasmus+ Project Results Platform
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Mobility Tool+

• Verplicht te gebruiken

• Elke deelnemer (ook begeleiders) registreren 

vóór de mobiliteit plaatsvindt

• Maandelijks updaten
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Deelnemersrapport

Participant report (EU-Survey)

• Verplicht voor alle deelnemers

• Geeft feedback voor eindrapport van de 

begunstigde

• Wordt automatisch verstuurd vanuit Mobility Tool+
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Project Results Platform

Wat is het Project Results Platform?

• Elektronisch disseminatie- en 

exploitatieplatform

• Alle projecten die onder E+ gefinancierd 

worden

76

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

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


Project Results Platform

Hoe inloggen op PRP?

• Zie instructies E+ PRP Guide for

Beneficiairies

• Login credentials:

– Slechts 1 persoon krijgt toegang

– automatische notificatie naar de contact-

persoon (indien die wijzigt, 

dossierbehandelaar Epos verwittigen!)
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Zichtbaarheid van de Europese financiering

• Instructies en logo’s: http://eacea.ec.europa.eu/about-

eacea/visual-identity_en

• Verplicht in alle communicatie- en promotiemateriaal:
– “co-funded by of the Erasmus+ programme of the European Union” of

– “With the support of the Erasmus+ programme of the European Union”

– en vertalingen van deze formuleringen

• Toestemming vragen voor gebruik logo op studies en 
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Rapportering en betalingen

60 dagen 60 dagen

START EINDE
eindverslag

in MT+

evaluatie 

eindverslag

Voorschot 80%
Saldo of 

terugvordering

Projecten 12 maanden

projectactiviteiten
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60 dagen 60 dagen

30d

START projectactiviteiten voortgangsrapport EINDE
eindverslag

in MT+

evaluatie 

eindverslag

Voorschot 80%
Saldo of 

terugvordering

Projecten >12 maanden



Checks, audits en evaluaties

– Types checks (uitgevoerd door Epos):

• routinecheck eindrapport (100%)

• desk check (ad random of risk based)

• on the spot check (ad random of risk based)

– Maar ook checks en audits mogelijk door Europese

Commissie, OLAF, Europese Rekenkamer
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Checks, audits en evaluaties

– Tot 5 jaar na saldobetaling (of 3 jaar bij budget van 

max. 60.000 EUR) alle (boekhoudkundige) 

documenten m.b.t. project bijhouden (ook digitale

documenten)
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Routinecheck eindrapport

Financieel

Stap 1 Ontvankelijkheid activiteiten + 

forfaits of reële kosten checken

Stap 2 Vaststellen van de maximum 

subsidie (nooit meer dan wat 

contractueel is vastgelegd)

Stap 3 Verlaging in verband met 

principe dat subsidie geen winst mag 

opleveren

Stap 4 Verlaging in verband met 

onjuiste uitvoering of schending van 

andere verplichtingen

Inhoudelijk

Kwalitatieve beoordeling 
eindrapport: /100

– Relevantie: /30

– Kwaliteit project design & 
implementatie: /40

– Impact & disseminatie: /30

Vermindering subsidie:

– -25% (ts 40 en 50 ptn)

– -50% (ts 25 en 40 ptn)

– -75% (minder dan 25 ptn)
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Routinecheck eindrapport

• Samenvatting
– In het Engels

– Zonder spellings- of 
grammaticale fouten

– Logisch ingedeeld

– Alle acronymen zijn 
verklaard

• Resultaten (optioneel)
– Titels en beschrijvingen 

in het Engels

– Zonder spellings- of 
grammaticale fouten

– Taalversie vermeld in de 
titel van het resultaat

– Kan je op basis van de 
titels en beschrijvingen 
achterhalen waarover 
het gaat

– Vrij van persoonlijke 
gegevens
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“To do” ?!
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Een “to do”-lijst…

1. Account van het project activeren op MT+

2. Afspraken maken rond input van gegevens in MT+

3. Schrijf/leesrechten toekennen in MT+

4. Geplande mobiliteiten invoeren in MT+

5. Gegevens in MT+ (maandelijks!) actualiseren

6. Deelname-attesten bijhouden

7. Wijzigingen zo snel mogelijk aankaarten bij uw 
dossierbeheerder

8. Voortgangsrapport indienen binnen de 30 dagen 
na het verstrijken van 50% van de projectperiode 
(enkel voor projecten >12 maand)

9. Eindverslag indienen binnen de 60 dagen na het 
verstrijken van de hele projectperiode
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Vragen

• Hoe werken met MT+? Sessie in de NM

• Mag iemand die niet meer aan de school verbonden is, mee een 
project begeleiden (bv. een net gepensioneerde leraar)?

– Accompanying person (begeleider)  iedereen;

– project (deelnemers) inhoudelijk begeleiden  personeel 
verbonden aan de zendende instelling

• Regeling kinderbijslag voor pas afgestudeerde /Mogelijkheid 
modelformulier RVA gelijkstelling stage  www.kamiel?info

• Hoe start ik mijn project administratief op?  To do lijst

• Praktische zaken zoals timing, contract, verdeling gelden  peer 
learning sessie

• Hoe gaan we best om met beheren van onze financiën?  peer 
learning sessie

• Welke voorwaarden zijn er bij de verdeling van het totale budget?
Wat kan wel / niet met het verkregen budget betaald worden? 
programmaregels + contractuele regels
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