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INFO OPROEP 2019 

ERASMUS+ STRATEGISCHE SAMENWERKING TUSSEN SCHOLEN 
SCHOOL EXCHANGE PARTNERSHIPS 

VOOR WIE? 
 
De School Exchange Partnerships (KA229) of samenwerking voor enkel scholen binnen Erasmus+ bestaat 
enkel voor scholen uit het basisonderwijs (kleuter en/of lager), het secundair onderwijs (alle vormen) of het 
buitengewoon basis -en/of secundair onderwijs. 
 
De scholen waarmee je samenwerkt moeten ook gevestigd zijn in een programmaland. 
 
Het is voor iedereen die werkt in de school. Dit kan voor elke functie: administratief personeel, 
leidinggevende, leraren,… . Ook de leerlingen nemen deel aan dit project. Vanaf veertien jaar oud kunnen 
de leerlingen ook zonder personeel (of “begeleidend persoon”) van de school naar het buitenland. 

WAT HOUDT EEN PARTNERSCHAP VOOR UITWISSELING TUSSEN SCHOLEN IN? 
 
Met een partnerschap bedoelen we dat je met je school gaat uitwisselen met één of meerdere 
(buitenlandse) scholen om iets te leren, te gaan kijken bij de anderen en samen te werken aan een project 
dat nuttig is voor de leerlingen en/of je leerkrachten, je doelgroep en je organisatie.  
 
Dit doe je voor minimum één jaar tot 24 maanden (2 jaar). Uitzonderlijk kan het ook voor maximaal 36 
maanden (drie jaar) – wanneer je een leerling op langdurige mobiliteit stuurt. 
Je kan met één school samenwerken (minimaal) of met 5 andere scholen (maximaal). 

Het is wel de bedoeling dat het betrekken van de leerlingen (digitale & fysieke mobiliteit) centraal staat, 
maar deel uitmaakt van een internationaliseringsplan en/of een thema en visie van de organisatie. Je kan 
activiteiten (als leerling of als personeel) uitvoeren voor een korte maar ook langere periode. Van twee 
dagen tot twee maanden of langer. 

WELKE SUBSIDIE? 

Via Erasmus+ kan je subsidies krijgen in de vorm van forfaitaire bedragen voor je reis -en verblijfskosten. Je 
krijgt als organiserende (coördinerende) school ook een grotere toelage (zie bijgevoegde tabel). 

Als coördinator doe je een aanvraag voor alle scholen samen, maar de financiën krijgt de andere school/ 
krijgen de andere scholen van hun eigen agentschap. 

 

HOE AANVRAGEN? 

Voor een project kan je elk jaar een aanvraag insturen. Het aanvraagformulier vind je op de website van 
EPOS. De aanvang en uitvoering van het project is dan voor het volgende schooljaar. Het in 2019 
aangevraagde project kan starten tussen 01/09 en 31/12/2019. 
De coördinator gebruikt het online aanvraagformulier KA229 (School Exchange Partnerships) en dient dit in 
ten laatste op 21 maart 2019 om 12 uur ’s middags. Ben jij de coördinator, dan dien je in bij Epos (BE02). 
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Subsidiabele kosten 
Financierings-
mechanisme 

Bedrag Toewijzingsregel 

Projectbeheer en -
uitvoering 

Projectbeheer (zoals planning, financiën, 
coördinatie en communicatie tussen partners); 
kleinschalig leer-, onderwijs-/vormings- en 
opleidingsmateriaal, instrumenten en 
benaderingen; 
virtuele samenwerking en lokale 
projectactiviteiten (bijvoorbeeld projecten met 
cursisten); informatie, promotie en 
verspreiding (bijvoorbeeld brochures, 
informatiefolders, informatie op 
internet/website).  

Tegemoetkoming 
per ‘eenheid’ 

Tegemoetkoming in de 
activiteiten van de 
coördinerende 
organisatie: 
500 EUR per maand  

Tegemoetkoming in de 
activiteiten van de andere 
deelnemende 
organisaties:  
250 EUR per organisatie 
per maand 

Maximum 
1750 EUR 
per maand 

Op basis van de duur van het 
strategisch partnerschap en het aantal 
deelnemende organisaties  

Transnationale 
projectbijeenkomsten  

Deelname aan bijeenkomsten tussen 
projectpartners, waarbij een van de 
deelnemende organisaties optreedt als 
gastorganisatie voor uitvoerings- en 
coördinatiedoeleinden. Tegemoetkoming in 
reis- en verblijfskosten.  

Geen aparte 
tegemoetkoming  

    

Buitengewone kosten  
“exceptional costs” 

Tegemoetkoming in de reële kosten voor de 
uitbesteding of de aankoop van goederen en 
diensten.  
Kosten voor een financiële garantie, indien het 
nationaal agentschap daarom verzoekt.  

Reële kosten  

75% van de subsidiabele kosten  
Maximaal 50 000 EUR per project (met 
uitzondering van de kosten voor het  
verstrekken van een financiële zekerheid)  

Voorwaarde: uitbesteding moet 
verband houden met diensten die de  
deelnemende organisaties om 
gemotiveerde redenen niet zelf  
kunnen verstrekken. Het mag niet gaan 
om gewone kantooruitrusting, noch op 
uitrusting die doorgaans wordt 
gebruikt door de  
deelnemende organisaties.  

Steun voor personen 
met specifieke 
behoeften  
“special needs” 

Extra kosten die rechtstreeks verband houden 
met deelnemers met een beperking.  

Reële kosten  100 % van de subsidiabele kosten  
Voorwaarde: aanvragen voor deze 
kosten moeten duidelijk verantwoord 
worden. 
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TABEL A - programmalanden 
 

 Projectleider 
Leerkracht/opleider/  
onderzoeker  

Specialist  
Administratief  
medewerker  

 B1.1 B1.2 B1.3 B1.4 

Denemarken, Ierland, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Zweden, Liechtenstein, Noorwegen  294 241 190 157 

België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Finland, Verenigd Koninkrijk, IJsland  280 214 162 131 

Tsjechië, Griekenland, Spanje, Cyprus, Malta, Portugal, Slovenië  164 137 102 78 

Bulgarije, Estland, Kroatië, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Roemenië, Servië, Slowakije, voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië, Turkije  

88 74 55 39 

 
OPM: 1. Het Verenigd Koninkrijk behoort tot de programmalanden tot ‘Brexit’ effectief uitgevoerd wordt.  2. Servië is een nieuw programmaland in 2019 ! 

 

Financieringsregels voor transnationale leer-, onderwijs- en opleidingsactiviteiten in een strategisch partnerschap (facultatieve steun) 

Subsidiabele kosten  
Financierings- 
mechanisme  

Bedrag  
Toewijzingsregel  

Reiskosten1 

Tegemoetkoming in de kosten die 
deelnemers en begeleiders maken 
om van de plaats van oorsprong te 
reizen naar de locatie van de 
activiteit en terug 

Tegemoetkoming 
per ‘eenheid’  

Voor een reisafstand tussen 10 en 99 km: 20 EUR per deelnemer Voorwaarde: de 
aanvragers moeten 
rechtvaardigen dat de 
mobiliteitsactiviteiten 
noodzakelijk zijn ter 
verwezenlijking van de 
doelstellingen en 
resultaten van het 
project. De reisafstand 
moet je berekenen met 
het door de Europese 
Commissie 
ondersteunde 
instrument voor 
afstandsberekening. Op 
basis van de aangegeven 
afstand (enkel) bereken 

Voor een reisafstand tussen 100 en 499 km: 180 EUR per deelnemer 

Voor een reisafstand tussen 500 en 1 999 km: 275 EUR per deelnemer 

Voor een reisafstand tussen 2 000 en 2 999 km: 360 EUR per deelnemer 

Voor een reisafstand tussen 3 000 en 3 999 km: 530 EUR per deelnemer 

Voor een reisafstand tussen 4 000 en 7 999 km: 820 EUR per deelnemer 

Voor een reisafstand van 8 000 km of meer: 1 500 EUR per deelnemer 

Individuele steun  

Kosten tijdens de activiteit, per 
persoon per dag voor maaltijden en 
verblijf van de deelnemers en de 
begeleiders 

Tegemoetkoming 
per ‘eenheid’  

Langdurige onderwijs-/vormings- of 
opleidingsopdrachten 

tot en met de 14e dag van de 
activiteit: B1.5 per dag per 
deelnemer  
+  
tussen de 15e en 60e dag van 
de activiteit: B1.6 per dag per 
deelnemer  
+  

                                                

1 Reisafstand wordt berekend door de officiële “Distance Calculator” op https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
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tussen de 61e dag van de 
activiteit tot maximaal 12 
maanden: B1.7 per dag per 
deelnemer  

je  het EU-
subsidiebedrag voor de 
heen- en terugreis . 
 

 

 

 

 
Gezamenlijke opleidingsevenementen 
van korte duur voor personeel en 
 
 
begeleiders bij alle activiteiten  

tot en met de 14e dag van de 
activiteit: 106 EUR per dag per 
deelnemer  
+  
tussen de 15e en 60e dag van 
de activiteit: 74 EUR per dag 
per deelnemer  

Activiteiten van korte duur voor 
leerlingen  (‘gemengde’ mobiliteit – dwz 
mobiliteit zowel virtueel als fysiek)  
 

tot en met de 14e dag van de 
activiteit: 58 EUR per dag per 
deelnemer  
+  
tussen de 15e en 60e dag van de 
activiteit: 42 EUR  

per dag per deelnemer  

Activiteiten van lange duur voor 
leerlingen 

B1.8 per maand per deelnemer 

Taalkundige 
ondersteuning 

Kosten die verband houden met aan 
deelnemers geboden ondersteuning 
ter verbetering van de kennis van de 
instructie- of werktaal  

Tegemoetkoming 
per ‘eenheid’ 

Alleen voor activiteiten die 2 tot 12 maanden duren: 150 EUR per 
deelnemer die taalkundige ondersteuning nodig heeft  
 

Voorwaarde: het verzoek 
om financiële  
steun moet duidelijk 
verantwoord worden in 
het aanvraagformulier.  
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Buitengewone 
kosten 

Hoge reiskosten van deelnemers2  
 

Werkelijke kosten 
Hoge reiskosten: ten hoogste 80 % van subsidiabele kosten  
 

Voorwaarde: het verzoek 
om financiële  
steun voor 
buitengewone kosten  
moet duidelijk 
verantwoord worden in 
het aanvraagformulier  

  

                                                

2 Aanvragers van strategische partnerschappen die leer- onderwijs- en opleidingsactiviteiten organiseren, kunnen financiële steun aanvragen onder de begrotingsrubriek “buitengewone kosten” 
(tot een maximum van 80% van het totaal aan subsidiabele kosten). Dit zal worden toegestaan op voorwaarde dat de aanvrager kan aantonen dat volgens de standaardfinancieringsregels 
(gebaseerd op de eenheidskosten per reisafstand) niet minimaal 70% van de reiskosten van de deelnemers is gedekt. Indien deze worden toegekend, vervangen de buitengewone kosten voor 
dure reizen de standaard reissubsidie. 
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TABEL C – programmalanden 
 

 
 

 Langdurige onderwijs- of opleidingsopdrachten (in euro per dag) 
Langdurige mobiliteit van 
leerlingen (in euro per maand) 

 B1.5 B1.6 B1.7 B1.8 

Groep 1:  
Noorwegen, Denemarken, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, IJsland, 
Zweden, Ierland, Finland, Liechtenstein  

125 88 63 168 

Groep 2:  
Nederland, Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, 
Cyprus, Griekenland, Malta, Portugal  

110 77 55 147 

Groep 3 :  
Slovenië, Estland, Letland, Kroatië, Slowakije, Tsjechië, Litouwen, 
Turkije, Hongarije, Polen, Roemenië, Bulgarije, de voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië, Servië  

90 63 45 105 

 


