Budgetverdeling KA2 Strategische Partnerschappen Call 2018
Met ingang van de Call 2016 is door de Europese Commissie een aantal veranderingen aangebracht
in de opzet van de KA2 Strategische Partnerschappen. De strategische partnerschappen voor hoger
onderwijs (ho) hebben evenals voorgaande jaren één enkele doelstelling: de ontwikkeling van
innovatie. De strategische partnerschappen voor primair en voortgezet onderwijs (po/vo),
middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en de volwasseneneducatie (ve) hebben twee
hoofddoelstellingen: de ontwikkeling van innovatie en de uitwisseling van goede voorbeelden.
Afhankelijk van de doelstelling van het project en samenstelling van het partnerschap kiest de
aanvrager voor één van beide hoofddoelstellingen. Deze keuze heeft invloed op het beschikbare
subsidiebedrag. De subsidiebedragen passen hierdoor beter bij de reikwijdte en doelstellingen van
het project. Dit zorgt ervoor dat er meer projecten kunnen worden toegekend.
Wat houden de twee verschillende projecttypes in?
Bij de uitwisseling van goede voorbeelden gaat het meestal om kleinere projecten. Doel hierbij
is vaak het opbouwen van een internationaal netwerk en kwaliteitsverbetering door samenwerking
met Europese partners. In dit projecttype is geen budget beschikbaar voor Intellectual Outputs en
de daaraan verbonden Multiplier Events. De totale subsidiebedragen per partnerschap vallen
daardoor lager uit, waardoor per saldo meer projecten gesubsidieerd kunnen worden.
Bij projecten gericht op de ontwikkeling van innovatie worden kwalitatief hoogwaardige
resultaten en/of producten verwacht die achteraf breed gedeeld en ingezet worden. Het gaat hierbij
om de ontwikkeling van nieuwe lesmethodes, nieuwe curricula, digitale lesmodules etc. Het
partnerschap bestaat vaak uit verschillende soorten organisaties zoals instellingen voor hoger
onderwijs, scholen, gemeentes, stichtingen, bedrijven etc.
Door de twee hoofddoelstellingen van de strategische partnerschappen te splitsen en twee typen
projecten in te voeren is het makkelijker om projecten met elkaar te vergelijken in de beoordeling.
Daarnaast heeft de Europese Commissie de Nationaal Agentschappen de mogelijkheid gegeven om
voor bepaalde sectoren een budgetverdeling aan te brengen tussen beide projecttypes. Dit om
ervoor te zorgen dat beide hoofddoelstellingen van de strategische partnerschappen op een
evenwichtige wijze bereikt worden en het programma beter aansluit bij de situatie in het
desbetreffende programmaland.
Nieuw type partnerschappen voor de sector primair en voortgezet onderwijs
Voor de Call 2018 is een nieuwe type partnerschap geïntroduceerd: de School Exchange
Partnerschappen. Het belangrijkste doel is de deelname van scholen aan Erasmus+ te vergroten
en meer steun te bieden voor leerlingenmobiliteit. Dit type partnerschap komt in plaats van de
‘Strategic Partnerships for schools only’ die van 2014 tot en met 2017 aangevraagd konden
worden.
Wat betekent dit voor de Call 2018?
Voor de sector primair en voortgezet onderwijs was in 2016 en 2017 in Nederland 60% van
het budget gereserveerd voor KA2 projecten gericht op de uitwisseling van goede voorbeelden en
40% van het budget voor KA2 projecten gericht op de ontwikkeling van innovatie. Deze verdeling
heeft geleid tot een meer evenwichtige verdeling van de programmagelden tussen projecten
gericht op de uitwisseling van goede voorbeelden en de ontwikkeling van innovatie. Met de komst
van de School Exchange Partnerschappen en de verwachte belangstelling hiervoor, heeft het
Nationaal Agentschap besloten om de verdeling voor 2018 iets anders in te richten en verder aan
te passen: 70% van het KA2 budget wordt gereserveerd voor de School Exchange
Partnerschappen en de resterende 30% voor de overige strategische partnerschappen voor
uitwisseling van goede voorbeelden én de strategische partnerschappen voor de ontwikkeling van
innovatie samen. Dit resulteert dus in twee aparte selectielijsten.
Voor de sector volwasseneneducatie zijn beide typen projecten mogelijk, maar ze worden
gefinancierd uit het totaalbudget voor ve. Beide typen projecten worden beoordeeld op basis van
dezelfde criteria en dit zal resulteren in één selectielijst voor beide typen partnerschappen samen.
Voor het middelbaar beroepsonderwijs zijn beide typen projecten mogelijk, maar ze worden
gefinancierd uit het totaalbudget voor mbo. Beide typen projecten worden beoordeeld op basis van
dezelfde criteria en dit zal resulteren in één selectielijst voor beide type partnerschappen samen.
Voor het hoger onderwijs is geen KA2 aanvraag mogelijk zonder ontwikkeling van innovatie. Dit
resulteert in één selectielijst voor strategische partnerschappen voor ontwikkeling van innovatie.

Beschikbaar budget in Nederland voor KA2 per sector (Call 2018)
% van KA2
% van KA2
Totaal Budget
% van KA2
budget voor
budget voor
Strategische
budget voor
ontwikkeling uitwisseling
Partnerschappen
school exchange
van
van goede
(KA2)
partnerschappen
innovatie
voorbeelden

KA2 budget
voor
ontwikkeling
van
innovatie

KA2 budget
voor
uitwisseling
van goede
voorbeelden

KA2 budget voor
school exchange
partnerschappen

PO/VO

€ 8.387.907
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