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HOE WORDT MIJN PROJECT BEOORDEELD? 

• Ploeg van externe assessoren uit 
jeugdwerksector 

• Scorelijst binnen elke actie 

• Evaluatiecommissie 

• Directielid Jint 

• Afgevaardigde Vlaamse gemeenschap 

• Onafhankelijke assessor 
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HOE WORDT MIJN PROJECT BEOORDEELD? 

• Inhoudelijke beoordeling: 

• Relevantie  

• Kwaliteit projectdesign and implementatie 

• Impact en disseminatie 

• Enkel voor KA2: Kwaliteit projectteam en 
samenwerkingsverband 

 

• Totaalscore: minstens 60/100 en 50% op elk 
onderdeel apart 
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HOE WORDT MIJN PROJECT BEOORDEELD? 

• Relevantie:  

• Jeugdwerk =/= onderwijs, opleiding, vakantie, … 

• Past binnen doelstellingen van de actie 

• Behoeften doelgroep 

• Inclusie 

• Kwaliteit projectontwerp 

• Kwaliteit partnerschap voor KA2 

• Alle partners evenredig betrokken 

• Impact en disseminatie 

• Impact in VL & Brussel 
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HOE WORDT MIJN PROJECT BEOORDEELD? 

• “Proportionaliteit” 

To ensure that the Erasmus+ Programme fully reaches 
its objectives, experts shall assess the qualitative 
level of the planned activities, intended goals, 
expected impact and results of the project in a 
proportional way, in relation to the size and profile of 
the applicant organisations and, if applicable, project 
partners. Quantity (of activities planned, of priorities 
met or results produced, etc.) will not be judged in 
absolute terms but in relation to the capacities and 
potential of the applicants and partners.  
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HOE WORDT MIJN PROJECT BEOORDEELD? 

• Diversiteit onder de indienende 
organisaties 

• Toegankelijkheid van het programma 

• Internationalisering van jeugdorganisaties  

• Relevantie van de projecten voor het 
jeugdwerk en het jeugd(werk)beleid in 
Vlaanderen en Brussel 
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HOE WORDT MIJN PROJECT BEOORDEELD? 

• Groepsuitwisselingen: 
• intercultureel leerproces  

• niet te vrijblijvend of te ontspannend 

• jongeren betrokken 

• EVS:   
• Geen jobsubstitutie, noch vakantie 

• Sterke leerdimensie 

• Mobiliteit van jeugdwerkers 
• Impact op het Vlaamse jeugdwerk 

• Impact en follow-up in de dagelijkse praktijk 
 

 

 

 

•   
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HOE WORDT MIJN PROJECT BEOORDEELD? 

• Transnationale Jongereninitiatieven: 

• de jongeren zijn betrokken vanaf de voorbereiding van het 
project.   

• duidelijke grens zijn tussen de reguliere werking van een 
organisatie en het vernieuwend aspect van een 
jongereninitiatief 

• Strategische Partnerschappen: 

• Er moet een duidelijk aantoonbare systemische impact 
zijn op de betrokken organisaties en op de 
jeugdwerksector 
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Aandachtspunten 

• Niet-formeel leren 

• geen onderwijs 

• geen vakantie 

 

• Impact in Vlaanderen en Brussel 

 

• Betrokkenheid deelnemers 
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Publicaties 

• Blikopener 

• Inclusie AZ 

• Making Waves 

• Cherry on the cake (GU) 

• Don't call it a dream, call it a plan (GU) 

• Growing Inclusion and participation (KA2) 

 jint.be/Infotheek & youthinaction.be 
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Ondersteuning Jint 

• Informatie 

• Partnerzoek 

• Feedback omtrent je subsidieaanvraag: 

• Tot twee weken voor de deadline: inhoudelijk 

• Vanaf twee weken voor de deadline enkel technisch 

• (internationale) vormingen: jint.be/Kalender 

• Vanaf twee goedgekeurde dossiers binnen één actie 
enkel technische feedback 
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