
Individuele mobiliteit voor docenten en 

ondersteunend personeel

Dienst Internationalisering

26/01/2016

Europees 

programma voor 

onderwijs, training en jeugd



Erasmus+ structuur
Kernactie 1: 
Individuele

leermobiliteit

Studenten
mobiliteit

Stafmobiliteit

Mobiliteit in de 
Masterfase

(Loan guarantee)

Gezamelijke
Masters

Kernactie 2: 
Samenwerking

voor innovatie en 
goede praktijken

Strategische
partnerschappen

Kennisallianties en 
allianties voor

sectorspecifieke
vaardigheden

Ondersteunende
IT-platformen

Internationale
samenwerking met 

derde landen voor

capaciteitsopbouw

Kernactie 3: 
Ondersteuning

van 
beleidshervorming

Kennisinwinning
onderwijs, training 

en jeugd

Prospectieve
Initiatieven

Ondersteuning 
Europese 

beleidsinstrumenten

Samenwerking met 
internationale 
organisaties

Dialoog met 
stakeholders

SportactieJean Monnet-
initiatief

Hoger onderwijs

Beroepsonderwijs

Lagere school en 
secundair onderwijs

Volwassenonderwijs

Jongerenwerking



Erasmus+ : Budget verdeling klemtonen

=> geschat budget 16 miljard over 7 jaar

+/- 63%

Kernactie 1

+/- 28%

Kernactie 2

+/- 10%
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Programma- & partnerlanden Erasmus+
• Programmalanden

o EU-28 

o Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland

o Turkije en FYROM (former Yugoslav Republic of Macedonia)

• Rest van de wereld = partnerlanden

Western Balkan

Eastern Partnership 
countries

South-
Mediterranean
countries

Russian Federation

Third
countries

neighbouring
the EU

Industrialised
countries

Africa, Carribean
and Pacific

Asia and Latin-
America

Other partner 
countries
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Stafmobiliteit (KA1)

• Duur van de mobiliteit :

o Van 2 dagen (excl. Reisdagen) tot 2 maanden

o Lesopdracht bedraagt minstens 8 lesuren per week 

(opgepast! Verblijf van twee weken = min. 16 lesuren)

• Plaats van de mobiliteit

o In een programmaland

o In latere fase : ook buiten Europa



Stafmobiliteit (KA1)

• Reiskosten



Stafmobiliteit (KA1)

• Verblijfskosten



Stafmobiliteit (KA1)

• Bij mobiliteit voor lesopdrachten dient de ontvangende 

instelling te beschikken over een Erasmus Charter

• Er dient voor de mobiliteit een interinstitutionele

overeenkomst afgesloten te worden met de ontvangende 

instelling.  

• Voorrang wordt gegeven aan stafleden die voor de eerste 

maal deelnemen aan Erasmus stafmobiliteit.

• Stafleden met een functiebeperking kunnen een 

bijkomende toelage aanvragen bij EPOS via het 

International Office.



Stafmobiliteit (KA1)

Interne deadlines voor het aanvragen van stafmobiliteit :

Academiejaar 2015-2016

• 15 januari voor mobiliteit die plaatsvindt tussen februari

en mei

• 30 mei voor mobiliteit die plaatsvindt tussen juni en

September

• 30 September voor mobiliteit die plaatsvindt tussen

oktober en januari



Stafmobiliteit (KA1)

Documenten stafmobiliteit :

1. Teaching/Training Mobility Agreement

2. Grant Agreement Teaching of Training

3. Statement Teaching/Training Assignment

4. Deelnemersrapport : online, wordt gegenereerd uit de 

Mobility Tool



Stafmobiliteit (KA1)
Aanvraagprocedure

 Teaching / Training Mobility Agreement (download intranet)

o Geplande periode + Reisdagen

o Informatie over thuis en –gastuniversiteit

o Doelsteling mobiliteit

o Meerwaarde

o Inhoud van het programma

o Verwachte resultaten

Document laten ondertekenen door gastinstelling en 

exemplaar aan DI bezorgen.  



Stafmobiliteit (KA1)

Bij goedkeuring van het dossier ontvangt de deelnemer nog 2 

documenten:

 Grant Agreement Teaching of Training - overeenkomst 

tussen deelnemer en DI (invullen, ondertekenen en 

terugsturen)

 Statement Teaching/Training Assignment – Attest van 

mobiliteitsopdracht (door ontvangende universiteit te laten 

tekenen op het einde van de mobiliteit)



Stafmobiliteit (KA1)

Bij terugkomst

1. Statement Teaching/Training Assignment bezorgen aan 

DI (Mobiliteitsdata controleren en aanpassen waar nodig).

3. Mobiliteitsperiode wordt definitief opgeslagen in mobility

tool.

4. Deelnemer ontvangt een link naar het mobiliteitsrapport.

5. Terugbetaling van kosten gebeurt via de faculteit op basis 

van ingediende bewijsstukken.



Stafmobiliteit (KA1)

Informatie voor deelnemers op intranet:
https://www.kuleuven.be/internationaal/intranet/themas/mobiliteit/erasmusmobiliteit

personeel

https://www.kuleuven.be/internationaal/intranet/themas/mobiliteit/erasmusmobiliteitpersoneel


Interne facturatie

• De faculteit ontvangt forfaitair berekende kosten op basis 

van de aantal dagen activiteit + vaste reisvergoeding. DI 

bezorgt het juiste bedrag

• Interne factuur richten aan: Dienst Internationalisering 

(O_50556097)

• Workflowontvanger: Chantal Mertens (u0024573)

• Referentie factuur: Erasmus+ docentenmobiliteit

• Artikel: 50813 – recuperatie reiskosten

• Omschrijving: Erasmus+ docentenmobiliteit 2015-2016, 

naam docent, naar waar en periode

Stafmobiliteit (KA1)


