
 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: werkdocument award criteria Erasmus + : Youth in Action - Key Action 1 
Groepsuitwisseling en mobiliteit van jeugdwerkers 

 

Projectnummer  Score EXP 1 EXP 2 CON 

Aanvrager  Relevantie    

Expert 1  

 

Kwaliteit    

Expert 2  

 

Impact en 

disseminatie 

   

Consolidator  

Totaal 

   

 

Om in aanmerking te komen voor subsidies moeten projecten in totaal minstens 60 punten 

krijgen én moeten ze minstens de helft van de maximumscore halen op elk van de 

onderdelen. 

 

 

 

RELEVANTIE VAN HET PROJECT    SCORE:      punten (max. 30 punten) 

 

 De relevantie van het voorstel voor de doelstellingen van de Actie en de Subactie 

(Groepsuitwisseling en/of mobiliteit van jeugdwerkers); 

 De relevantie van het voorstel voor de behoeften en doelstellingen van de 

deelnemende organisaties en van de individuele deelnemers; 

 De mate waarin het voorstel geschikt is om jongeren met een maatschappelijk 

kwetsbare achtergrond te betrekken, inclusief vluchtelingen, asielzoekers en 

migranten; 

 De mate waarin het voorstel geschikt is om de volgende zaken te bevorderen: 

diversiteit, interculturele en interreligieuze dialoog, algemene vrijheidswaarden, 

tolerantie en respect voor mensenrechten, en projecten die mediageletterdheid, 

kritisch denken en ondernemingszin bij jongeren bevorderen; 

 De mate waarin het voorstel geschikt is om jeugdwerkers uit te rusten met 

competenties en methodes die nodig zijn om de gemeenschappelijke fundamentele 

waarden van onze samenleving over te brengen, in het bijzonder op moeilijk te 

bereiken jongeren en om gewelddadige radicalisering van jongeren te voorkomen; 



 

 

 

 

 

 

 De mate waarin het voorstel deelnemers in staat stelt leerresultaten van hoge kwaliteit 

te behalen; 

 De mate waarin het voorstel de capaciteiten en het internationaal gezichtsveld/bereik 

van deelnemende organisaties versterkt. 

 De mate waarin het voorstel nieuwkomers in de actie betrekt. 

 

KWALITEIT VAN HET PROJECTONTWERP EN DE IMPLEMENTATIE 

SCORE:       punten (max 40 punten) 

 

 De duidelijkheid, volledigheid en kwaliteit van alle fasen van het projectvoorstel 

(voorbereiding, uitvoering van de activiteiten en follow-up); 

 De consistentie tussen de projectdoelstellingen en de voorgestelde activiteiten; 

 De kwaliteit van de praktische organisatie, management en ondersteuning; 

 De kwaliteit van de voorbereiding van de deelnemers; 

 De kwaliteit van de leermethoden die worden voorgesteld en de mate waarin dat 

plaatsvindt binnen een kader van niet-formeel leren; 

 De mate waarin jongeren actief betrokken zijn in alle fasen van het project; 

 De kwaliteit van de activiteiten voor de erkenning en validering van leerresultaten 

van de deelnemers, en  het consistente gebruik van de Europese instrumenten voor 

transparantie en erkenning (waaronder gebruik van Youthpass); 

 De geschiktheid van maatregelen om deelnemers te selecteren voor en/of te 

betrekken bij de activiteiten; 

 In geval van activiteiten met partnerlanden grenzend aan de EU: is er sprake van een 

evenwichtige vertegenwoordiging van organisaties uit programma- en partnerlanden? 

 De kwaliteit van samenwerking en communicatie tussen de deelnemende 

organisaties, maar ook met andere relevante belanghebbenden. 

 

 

 

VERSPREIDING EN IMPACT     SCORE:      punten (max. 30 punten) 

 

 De kwaliteit van maatregelen om de projectresultaten te evalueren; 

 De potentiële impact van het project op deelnemers en deelnemende organisaties 

tijdens en na afloop van het project; 

 De potentiële impact van het project buiten de organisaties en personen die 

rechtstreeks deelnemen aan het project, op lokaal, regionaal, nationaal en/of 

Europees niveau;



 

 

 

 

 

 

Met de steun van 

 

 De kwaliteit van het disseminatieplan: de geschiktheid en de kwaliteit van 

maatregelen gericht op het verspreiden van de projectresultaten binnen de 

deelnemende organisaties en daarbuiten. 

 

 


