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Welkom!



Agenda

• Algemeen kader

• Wat verwachten we van een goed project?

• Wat verwachten we van een goed assessment?

• Focus op actie groepsuitwisselingen

• Praktische info



Algemeen kader

EU jeugdstrategie 2019-2027

“Engage, connect, empower”

11 Europese doelen 
rond Jeugd

Uitdagingen & cross-
sectorale doelen 



Horizontale prioriteiten



Subsidieprogramma’s

• 2021 – 2027

• Jongeren en jeugdwerk

• Niet-formeel leren

• 2021 – 2027

• Jongeren en organisaties 

• Solidariteit

• 2009 - nu

• Jongeren en jeugdwerk

• België





€5.038.316

KA152 – Groepsuitwisselingen €1.556.407

KA153 – Mobiliteit van jeugdwerkers €667.031

KA154 – Participatieprojecten €505.533

KA210 – Kleinschalige Jeugdpartnerschappen €342.147

KA220 – Jeugdpartnerschappen €1.432.268

€1.738.780

ESC50/51 – Vrijwilligerswerk €1.146.356

ESC30 – Solidariteitsprojecten €205.424

Vrijwilligerswerk

Groepsuitwisselingen

Mobiliteit van jeugdwerkers
€25.000

Totaal €6.802.096



Een goed project?



Participatie

• Jongeren betrekken in alle fasen

• Idee en voorbereiding

• Tijdens de activiteit(en)

• Achteraf

• Grote leerervaring

• Maatwerk voor inclusiegroepen



Impact

Mobiliteit van jeugdwerkers en KA2-projecten

→ Jeugdwerk versterken

→ Impact op Vlaams jeugdwerk

• Concreet plan om impact te genereren en op te volgen

• Impact is meer dan disseminatie/zichtbaarheid

• Kijk ook naar partnerorganisaties



Proportionaliteit

• Niet dezelfde verwachtingen voor iedereen

• Inclusiedoelgroepen

• Nieuwe indieners

• Informele groepen

• Internationale organisaties

• …

→ Benoem dit in je assessment (comments to the NA)



Concrete uitwerking

• Krijg je een duidelijk beeld van het project?

→ The awareness of one's learning process and needs will be encouraged in 
each session by the facilitators and organizers. 

→ This project is directly linked with specific objectives of the Erasmus+ in the 
field of youth, since it will improve the level of key competences and skills of 
young people, including those with fewer opportunities, with the special 
focus on developing the knowledge, skills and attitudes connected with the 
intercultural and social competence, learning how to learn and 
communication in a foreign language. Also, the project will promote 
participation in democratic life in Europe, intercultural dialogue, social 
inclusion and solidarity, in particular through increased learning mobility 
opportunities for young people. 



Concrete uitwerking

• Schrijfstijl:

• Concreet?

• Buzz words?

• Let niet op schrijffouten of minder vlot Engels

• Het potentieel in een projectvoorstel

• Maak geen veronderstellingen

• Lees niet meer dan er staat



Een goed assessment?



Assessment tool

• Award Criteria
• Voor de evacom (en op vraag voor afgekeurde projecten)

• Comments to the applicant
• Constructieve feedback, samenvatting maar geen copy-paste

→ In het project ‘The Outdoor LIfe’ gaan twee jongerengroepen 
met elkaar uitwisselen. Daarbij is oog voor de achtergrond van 
de jongeren die uit een maatschappelijk-kwetsbare omgeving 
komen. De jongeren gaan samen kamperen waarbij ze zullen 
koken voor elkaar, gerechten uit hun eigen cultuur/land om zo 
de discussies op gang te brengen.



Assessment tool

• Comments to the NA
• Mag kort zijn om aan te geven dat je met bepaalde zaken 

rekening gehouden hebt

• Budget reduction
• Hoeft in principe niet, bij twijfel contacteer staf

• NA heeft de eindbeslissing

• Typology questions!



Basisprincipes

• Proportionaliteit bekijken en expliciteren

→ Comments to the NA:

Check proportionaliteit: de kerngroep heeft duidelijk ondersteuning 
gekregen bij het uitwerken van het dossier, het is goed geschreven. 
De kerngroep heeft het project evenwel zelf actief in handen.

Dit is een eerder zwak project, zelfs rekening houdend met de leeftijd 
en het gebrek aan ervaring van de indieners.

Proportionaliteitsprincipe: XX is een organisatie die regelmatig 
projecten indient en over personeel beschikt dat betrokken is bij het 
indienen van de aanvragen. Dat merken we te weinig in de aanvraag.



Basisprincipes

• Concreet
• Herkauw geen beoordelingscriteria maar verwijs naar de 
aanvraag.

• Hoe worden award criteria toegepast in de aanvraag.

→Werken aan non-formeel educatief materiaal voor 
jeugdwerkers met als thema 'rechten van het kind' past 
zeker binnen de Erasmus+ doelstellingen.



Basisprincipes

• Waardeoordeel: benoem expliciet of iets goed of slecht is
• Opsomming goede punten en werkpunten

→ Er zitten heel wat leerkansen in, en jullie brengen die 
samen in de Youthpass. Goed dat jullie deze zo inzetten in 
het project.



Basisprincipes

• Coherent
• Overeenstemming tussen punten en assessment

• Benoem ook de werkpunten, zelfs al is het een goede aanvraag.

→Het evaluatieplan vraagt meer aandacht. Er is een 
verschil tussen feedback die de jongeren tijdens de week 
zelf geven en een evaluatie over project en leerinzichten 
die aan het einde of zelfs na afloop van de uitwisseling 
wordt afgenomen. Besteed hier ook zeker aandacht aan.



Schrijfstijl
• Vermijd de “ik-vorm” maar gebruik wel “jullie” in de 

comments to the applicant

• Constructieve feedback

→Het is een meerwaarde dat jullie in jullie activiteitenaanbod de 

noden en vragen van de jongeren die langskomen willen meenemen, 

maar dusver wordt te vaag omschreven wat jullie nu effectief gaan 

doen doorheen het project. 

Denk bv. na over hoe jullie ideeën over workshops en activiteiten 

gaan sprokkelen, welke activiteiten jullie zeker willen opzetten en 

waarom (wat wil je bereiken?) hoe de samenwerking met partners 

er concreet zal (kunnen) uitzien (jullie zullen bv jongeren met 

hulpvragen doorverwijzen indien nodig – met wie werken jullie 

daarvoor samen, hoe zien jullie dit concreet ...).



Schrijfstijl

• Herhaal niet: de award criteria zijn verschillend dus je 
commentaar zou dat ook moeten zijn.
• Herwerk je opmerkingen in ‘comments to the applicant’ om de 

indiener aan te spreken

• Check de taal in de toewijzingsmail: 
• het merendeel van onze assessments gebeurt in het 

Nederlands, ook al is de aanvraag in het Engels



Ondersteunende documenten

• Programmagids

• Guide for experts

• Evaluatiekader JINT

• Gids voor assessoren



Hoe scoren?

• Totaalplaatje, geen optelsom

• Geslaagd: helft op alle onderdelen en minstens 60/100

• Benchmarking: lees eerst alle aanvragen

• Good practice>75/100 -- Best practice>80/100



Hoe scoren?

Heel goed Goed Matig Zwak

40 34-40 28-33 20-27 0-19

30 26-30 21-25 15-20 0-14

20 17-20 14-16 10-13 0-9

Heel goed: de aanvraag dekt alle aspecten van het criterium op een overtuigende en succesvolle
manier. Het antwoord van de indiener geeft ons alle nodige informatie en bewijzen en laat geen
ruimte voor bezorgdheid of zwakke punten.

Goed: de aanvraag covert het criterium, maar met een paar aanvullingen zou het nog beter kunnen.
Het antwoord van de indiener geeft duidelijke informatie over (bijna) alles.

Matig: de aanvraag covert ruwweg het criterium, maar er zitten nog zwak uitgewerkte stukken. De
antwoorden van de indiener geven relevante info, maar sommige delen krijgen we niet genoeg in
detail uitgelegd of zijn verwarrend.

Zwak: de aanvraag geeft te zwakke of te weinig info zodat we het criterium niet kunnen beoordelen.
De indiener geeft geen antwoord op de vragen of geeft slechts heel weinig relevante info.



Groepsuitwisselingen

Wat? 

Groepjes jongeren uit verschillende landen ontmoeten 
elkaar rond een zelfgekozen thema en wisselen hierover 
ideeën en ervaringen uit.

EU Youth Goals



Groepsuitwisselingen

Kwaliteitscriteria 

• Participatie / betrokkenheid jongeren

• Evenwichtig partnerschap met duidelijke afspraken

• Sterke leerdimensie:

• Non-formeel leren

• Intercultureel leren

• Peer-learning

• Leerproces begeleiden (Youthpass)



Groepsuitwisselingen

Kwaliteitscriteria 

• Impact op de deelnemers

• In tweede plaats: impact op organisaties en op indirect 

betrokkenen

• Project = proces, gaande van voorbereiding en 

implementatie tot follow-up 

• Follow-up: verspreiden van resultaten, evaluatie en blik op de 

toekomst



Praktisch – systeem

Assessment Module

• Erasmus+ 2021-2027

• European Solidarity Corps 2021-2027

OEET - eindverslagen

• Erasmus+ 2018-2020

• European Solidarity Corps 2018-2020

• EU-login



Evaluatieproces
• Stafmedewerker

• Op vraag
Supportive Approach

• Project assistentenEligibility

• 1/2 assessoren

• Consolidatie

• Bevestiging van de consolidatie

• Quality check

Quality assessment

• Op basis van een puntenlijst

• Budgetvoorstel

• Evaluatiecommissie

• RVB

Evaluatie

• DirecteurContracten

• Inhoudelijk

• TechnischFeedback



Praktisch – hoe
Conflict of Interest

Mailtje met projecten - Check toegang

Contacteer je medeassessor

2 assessoren

• Individueel assessment (consolidator & assessor)

• Overleg (consolidator & assessor)

• Consolidatie (consolidator)

• Bevestigen (assessor)

• Indienen (consolidator)

Herziening is mogelijk na interne check

3de assessor bij te groot verschil



Praktisch – hoe

Conflict of Interest

Mailtje met je projecten - Check toegang

1 assessor

• Individueel assessment

• Indienen

Herziening is mogelijk na interne check



Belangrijk

• Voor elk NA/subdomein heb je een andere emailadres 
nodig

• Voor eindverslagen & Kwaliteitslabels contacteren we je 
op regelmatige basis

• Btw kan ook via een factuur aangevraagd worden

• Contract

• Verspreid zeker de call voor assessoren



Praktisch

• Heb je vragen?
• Inhoudelijk → stafmedewerker

• Praktisch/Technisch → projectassistent



JINT vzw | Grétrystraat 26, 1000 Brussel
02 209 07 20 | jint@jint.be | www.jint.be

0441.254.285 | RPR Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel


