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Webinar ‘Blended Mobility’ 

Donderdag 25 juni - 10.30 u tot 11.45 u. 

(vragen in volgorde van beantwoording tijdens lerend netwerk) 

1. Wat is de definitie van VM? het gedeelte mobiliteit dat de student eerst nog volledig 

online in België zal starten met het traject? Want eens in het buitenland zullen de 

meeste instellingen een combinatie aanbieden. Hoe moeten wij dan het 'deels' 

uitrekenen?  

Antwoord: voor de juiste definitie en details is het nog wachten op de 

programmagids. Geen individual support voor dat deel dat de student doet vanuit het 

thuisland. Vanaf het moment dat de student in het buitenland toekomt, wordt het 

beschouwd als fysieke mobiliteit en heeft hij recht op individual support, zelfs als in 

het gastland mogelijks een deel van de mobiliteit virtueel wordt uitgevoerd.  

2. Wat met studenten die mobiel zijn om online programma te volgen? En die op die 

manier de 'internationale' ervaring echt willen waarmaken. We pleiten graag voor 

Erasmusbeurzen in dit geval, gezien de band met de host er is, én de student zich 

ook integreert in de andere cultuur.  

Antwoord: zie vraag 1. 

3. Mogen we er vanaf academiejaar ‘20-‘21 vanuit gaan dat we voor blended mobility 

a. kunnen rekenen op OS voor iedere deelnemende student (zelfde financiering 

als onder Erasmus+?) 

b. individual support voor het aantal dagen dat effectief mobiel wordt 

gegaan/student? 

Antwoord:  

a. OS wordt toegekend, zowel voor de periode die voorbij is, als voor de periode 

die nog komt, ongeacht de vorm van de mobiliteit (dossier wordt behandeld 

door International Office van de HOI) 

b. Individual support wordt toegekend voor de periode waarin de student 

effectief in het buitenland verblijft, ongeacht of het programma daar volledig 

fysiek of deels virtueel wordt gevolgd.  

 

4. Werd er ook iets vermeld over KA2? 

Antwoord: Ja, de KA2-projecten zullen plaatsvinden onder de gekende vorm. 

Europees Commissaris Mariya Gabriel heeft aangekondigd flexibel te willen inspelen 

op de nieuwe realiteit en ze wil dit jaar nog twee nieuwe KA2 calls lanceren: 1) met 

focus op digitalisering en 2) met extra focus op creativiteit en cultuur. De Commissie 

heeft op 24/6 bevestigd dat twee nieuwe KA2 calls zullen worden gelanceerd in 

augustus, maar nog niet voor welke domeinen. Gekende afspraken worden dus in het 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/gabriel_en
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nieuwe programma voortgezet hoewel budget nog ongekend is, en twee nieuwe calls 

komen er nog aan in het najaar. 

5. Hoe vat de Commissie de ‘return phase’ op (deze uitzonderlijke COVID-19 tijden 

volledig buiten beschouwing gelaten) in de Marie Skłodowska-Curie Actions – 

Individual (Global) Fellowships? (‘The researcher has to come back for one year to an 

organisation based in the EU or associated countries’ Hoe fysiek zien zij deze 

terugkeer? Hoeveel (internationale) mobiliteit is er tijdens deze terugkeerfase nog 

toegestaan?  

Antwoord: Op deze vraag kan Epos geen antwoord geven omdat de Marie Skłodowska-

Curie Actions ondergebracht zijn in Horizon 2020. 

6. Omtrent het deelnamebewijs dat geleverd moet worden als bewijs van deel VM of 

BM, zal hier een template voor worden geleverd vanuit de EC/NA of kan elke 

universiteit eigen document gebruiken en/of de CoA/CoD aanpassen met daarin deel 

VM en deel BM?  

Antwoord: Er zal geen template worden geleverd vanuit de Europese Commissie. In 

de Corona-instructies die Epos op 6 juli 2020 naar de instellingen gestuurd heeft, 

staat op pagina 10 ‘Voor virtuele periodes is een deelnamebewijs nodig. Dit is een 

verklaring van de ontvangende organisatie (waarbij de naam van de deelnemers, het 

doel van de activiteit en de start- en einddatum van de virtuele activiteit toegelicht 

worden).’ 

7. Als we met een partner samen aan een vak werken, kan dan zowel bij ons als bij de 

partner op OS worden gerekend? En op individual support wanneer er fysiek wordt 

gereisd en samengewerkt?  

Antwoord: De vraag die hier gesteld werd heeft betrekking op de mogelijkheden die 

het toekomstige Erasmus+ programma (2021-2027) zal bieden. In ‘Kernactie 1’ zal 

het voor het hoger onderwijs mogelijk zijn om ‘Blended Intensive Programmes’ te 

organiseren. Het organiseren van een ‘Blended Intensive Programme' genereert 

‘Organisational Support’ op basis van het aantal mobiele deelnemers. Het OS-geld 

wordt toegekend aan de aanvragende instelling voor hoger onderwijs. De 

modaliteiten van deze actie zullen beschreven staan in de programmagids 2021. 

8. Zal het kunnen dat sommige studenten alleen virtueel participeren en anderen 

blended?  

Antwoord: In het kader van de COVID-19 maatregelen is het mogelijk dat sommige 

studenten in het academiejaar 2020-2021 alleen virtueel deelnemen en andere 

studenten blended. Alhoewel alleen virtueel participeren ook toegestaan is, geniet 

blended mobilty de voorkeur. Een louter virtuele mobiliteit genereert ook OS geld. 

In het toekomstige programma (2021-2027) is zuiver virtuele mobiliteit niet voorzien 

(tenzij er opnieuw overmacht in het spel is). 
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9. Wat als de student niet van plan was om virtueel te starten en al kosten heeft 

gemaakt voor zijn kot. Kunnen die kosten dan via force majeur terugbetaald worden?  

Antwoord: Ja, we gaan ervan uit dat kosten via force majeur kunnen worden 

gerecupereerd als een student omwille van een tweede golf niet kan vertrekken. 

10. Hoe moeten we dan op voorhand de Grant berekenen (student moet die krijgen voor 

start van alles of nu voor start fysieke mobiliteit? M.a.w. gezien geen individual 

support voor online gedeelte in België:  dat wordt moeilijk te berekenen. + Wanneer 

moet de student dan zijn Grant Agreement krijgen? Nog steeds voor het hele traject 

van start gaat? of vanaf wanneer duidelijk is dat het fysieke gedeelte begint? (gezien 

dat invloed heeft op berekening) 

Antwoord: Net als een ‘klassieke’ fysieke mobiliteit, zal ook een blended mobility 

vooraf duidelijk gepland moeten worden.  De student moet vooraf duidelijk weten 

welk gedeelte van de mobiliteit hij / zij virtueel zal volgen vanuit het thuisland en 

hoe lang hij /zij fysiek aanwezig zal zijn in het gastland. Op die manier kan het 

international office makkelijk de beurs berekenen. Net zoals bij volledig fysieke 

mobiliteit, wordt de grant agreement ook nu ondertekend voor de aanvang van de 

mobiliteit, dus ook als deze start met een virtueel gedeelte in het thuisland. Binnen 

30 dagen na het ondertekenen van deze overeenkomst, dient de student een 

voorschot van 70% te ontvangen.  

11. Vraag aan UCLL: Hoe ontstond jullie Int'l innovationlab? Is het een UCLL initiatief? 

Ontstond het in de schoot van een netwerk? Dit is absoluut het type van projecten 

waar wij aan denken bij blended mobility.  

Antwoord: Int'l innovationlab is er inderdaad gekomen op initiatief van UCLL (KH 

Leuven). Binnen het programma Management is van bij de start van 

Internationalisering heel sterk ingezet op het bouwen van sterke netwerken en dit 

specifieke project is kunnen ontstaan dankzij de goede samenwerking met Laurea 

University of Applied Sciences (Finland) and BA School of Business and Finance 

(Letland). Ondertussen werd het aantal deelnemende partners verder uitgebreid met 

SKEMA Business School (Frankrijk), Pôle Universitaire Léonard de Vinci (Frankrijk), 

InHolland University of Applied Sciences (Nederland), Yaşar University (Turkije), 

Washburn University (VSA), Chandigarh Group of Colleges (India). 

Meer info: www.ucll.be/international-innovationlab  

12. Komt dit type van project ook in aanmerking voor financiering onder Erasmus? Via 

blended mobility onder KA1?  

 

Antwoord: Epos kent het project van UCLL onvoldoende om te weten of en hoe 

dergelijk project in het toekomstige programma past. Bovendien zijn nog niet alle 

modaliteiten van het nieuwe programma gekend. Als het gaat over blended mobility 

voor studenten in het nieuwe programma, dan kunnen we stellen dat  studenten die 

niet in staat zijn om deel te nemen aan ‘long-term mobility’ (minimum 2 maanden 

en maximum 12 maanden per cyclus), een kortere fysieke mobiliteit kunnen 

http://www.ucll.be/international-innovationlab
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combineren met een virtuele component. In dit geval moet de fysieke mobiliteit 

minimum 5 en maximum 30 dagen duren en is het verplicht om dit te combineren 

met een virtuele component die “collaborative online learning exchange” en 

‘teamwork’ faciliteert. Aan een blended mobility voor studie moeten minimum 3 

ECTS verbonden zijn. 

 

Meer informatie over concrete aspecten van (blended) mobility: https://www.epos-

vlaanderen.be/nl/downloads  

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

