
 

 

 

 

Bijlage 2: werkdocument award criteria  Erasmus+ Jeugd - Key Action 

1 Mobil iteit 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, RATIONALE EN IMPACT VAN HET PROJECT     

SCORE:      punten (max. 30 punten) 

 

• De relevantie van het project voor de doelstellingen van de actie, de 

ontwikkelingsbehoeften van de deelnemende organisaties, de behoeften en 

doelstellingen van de deelnemende jeugdwerkers; 

• De mate waarin het project geschikt is voor het produceren van 

hoogwaardige leerresultaten voor deelnemende jeugdwerkers; 

• De mate waarin het project geschikt is voor de versterking of transformatie 

van het jeugdwerk van de deelnemende organisaties, met betrekking tot 

kwaliteit, innovatie en erkenning, alsook hun capaciteiten en reikwijdte, van 

lokaal naar globaal; 

• De mate waarin het project geschikt is voor het betrekken van deelnemers 

die actief zijn in jeugdwerk in de deelnemende organisaties; 

• De mate waarin het project geschikt is voor het betrekken van organisaties 

die aan concreet jeugdwerk doen en werken met jongeren op lokaal niveau. 

• De mogelijke impact van het project op deelnemende jeugdwerkers en 

deelnemende organisaties tijdens en na de levensduur van het project; 

• De mogelijke impact van het project op concrete jeugdwerkpraktijken en 

kwaliteitsvol jeugdwerk; 



 

 

• De mogelijke impact van het project buiten de organisaties en individuen die 

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

Europees of mondiaal niveau; 

• De mate waarin het de resultaten van het project duurzaam voortbestaan na 

de levensduur van het project; 

• De mate waarin het project geschikt is om bij te dragen aan inclusie en 

diversiteit, en de groene, digitale en participatieve dimensies van het 

programma; 

• De mate waarin het project nieuwkomers en minder ervaren organisaties 

kennis laat maken met de actie; 

• De mate waarin de voorgestelde “system develoment and outreach”-

activiteiten bijdragen aan de ontwikkeling van een jeugdwerkersomgeving 

(indien van toepassing). 

 

KWALITEIT VAN HET PROJECTONTWERP EN DE IMPLEMENTATIE 

SCORE:       punten (max 40 punten) 

 

• De samenhang tussen geïdentificeerde behoeften, projectdoelstellingen, 

deelnemersprofielen en voorgestelde activiteiten; 

• De mate waarin het project bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van 

het jeugdwerk van de deelnemende organisaties; 

• De duidelijkheid, volledigheid en kwaliteit van alle fasen van het project: 

voorbereiding (inclusief voorbereiding van de deelnemers), uitvoering van 

activiteiten en opvolging; 

• De selectie van jeugdwerkers (in overeenstemming met de definitie van 

jeugdwerkers*) in de activiteiten en de mate waarin de jeugdwerkers actief 

worden betrokken bij alle stadia van het project; 

• De mate waarin de activiteiten op een toegankelijke en inclusieve manier zijn 

vormgegeven en openstaan voor maatschappelijk kwetsbare deelnemers; 

• De geschiktheid van de voorgestelde participatieve leermethoden, inclusief 

eventuele virtuele componenten; 

• De kwaliteit van de regelingen en ondersteuning voor het reflectieproces, de 

identificatie en documentatie van de leerresultaten van de deelnemers, en het 

consequente gebruik van Europese transparantie- en erkenningsinstrumenten, 

in het bijzonder Youthpass; 

• De evenwichtige vertegenwoordiging van deelnemers in termen van landen en 

geslacht; 

• De mate waarin de activiteiten duurzame en milieuvriendelijke praktijken 

omvatten; 

• De kwaliteit van de tools en praktijken die worden voorgesteld onder "system 

develoment and outreach" en de mate waarin hun ontwerp kan worden 

gerepliceerd en andere organisaties kan inspireren (indien van toepassing). 
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* Een professional of vrijwilliger die betrokken is bij niet-formeel leren en die 

jongeren ondersteunt bij hun persoonlijke sociaal-educatieve en professionele 

ontwikkeling. 

 

 

KWALITEIT VAN HET PROJECT MANAGEMENT  

SCORE:      punten (max. 30 punten) 

 

• De kwaliteit van de praktische regelingen, het projectbeheer en de 

ondersteuning; 

• De kwaliteit van de samenwerking en communicatie tussen de deelnemende 

organisaties en met andere relevante stakeholders; 

• De kwaliteit van de evaluatie van de verschillende fasen en de resultaten van 

het project; 

• De geschiktheid en kwaliteit van de acties om de resultaten van het project 

binnen en buiten de deelnemende organisaties te verspreiden. 

 

 

 

 


