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KICK OFF DEEL 2
Schaarbeek 31 maart 2017

Programma
• Voormiddag
– Welkom
– Richtlijnen over rapportering
– Rapporteren in MT+ - kwaliteitsvolle rapporten
genereren
– Naar een project met impact

• Broodjeslunch
• Namiddag
– Workshops: impact en (interne) disseminatie per
domein
– Workshops: do’s & dont’s bij leerlingenstages en
stafmobiliteit

• Receptie

Evaluatie van de dag
3X

3X

1X

Voor de voormiddag  tijdens de lunch (of receptie)
Voor beide namiddagsessies  tijdens de receptie
“Wat neem je mee?”  tijdens de receptie

Richtlijnen over rapportering

Richtlijnen over rapportering
•
•
•
•

Wat houdt het in?
Hoe rapporteren?
Wat doet Epos met uw rapport?
Wat doet de Europese Commissie met uw
rapport?
• Vragen en antwoorden

Richtlijnen

SE, VET, AE

Domein

Benaming van het rapport
PROGRESS REPORT
(VOORTGANGSRAPPORT)

FINAL REPORT (EINDVERSLAG)

Wie? Wanneer?
• Indien projectperiode > 12
maanden
• In te dienen binnen 30
dagen na eerste helft
projectperiode
• Alle projecten
• Binnen 60 dagen na einde
projectperiode

• Geen interimrapporten in KA1

Welk(e) document(en)?
Word doc

Financiële gevolgen
Geeft geen aanleiding tot uitbetaling
van een tweede schijf

Via Mobility Tool+:
• Tabblad Mobilities of
Mobility Import-Export
 invoeren van
deelnemers,
mobiliteitsgegevens,
budgetten
• Tabblad Reports 
invullen en submitten
van Final Beneficiairy
Report

Wordt beschouwd als verzoek tot
betaling van het saldo
Indien het budget dat is uitgegeven
lager ligt dan de reeds uitbetaalde
voorschotten, dan wordt door Epos
het verschil teruggevorderd.

Progress reports (voortgangsverslag)
• art. 1.4.3 van het contract
– projectperiode >12 maanden
• voortgangsverslag over de uitvoering van het
project tijdens de eerste helft van de
projectperiode
• geen aanleiding tot het uitbetalen van een tweede
voorschot

Progress reports (voortgangsverslag)
• Dossierbeheerder herinnert eraan om het
progress report te bezorgen via mail
• Progress report
– Word sjabloon, niet rapporteren in MT+
– Wel check of MT+ up to date is
– Items
• Beschrijving van gerealiseerde en geplande activiteiten
en mobiliteiten
• Belangrijkste ontwikkelingen
• Stand van zaken verwachtingen aanvraag
• Uitdagingen/ problemen

Progress reports (voortgangsverslag)
• Dossierbeheerder beoordeelt en geeft
feedback
– Aan begunstigde
– Binnen nationaal agentschap

• Opzet
– Opvolging  monitoring

Final reports
• Eindrapportering: zie artikel I.4.4. van overeenkomst 2016-1-BE02KA10X-XXXXXX
– Binnen 60 dagen na einde project
– Verzoek tot betaling van het saldo
– Verstrekte informatie  volledig, betrouwbaar en juist

• Bestaat uit 2 delen:
– Mobiliteitsgegevens die in Mobility Tool+ moeten opgeladen worden: maandelijks
actualiseren
– Final beneficiary report (narratief verslag)

Final reports
• Final report check
– Ontvankelijkheidscheck:
•
•
•
•

Declaration of honour ondertekend door legal representative
Alle info in MT+ geregistreerd
Inhoudelijk verslag in het Nederlands
Alle ondersteunende documenten toegevoegd die in de financieringsovereenkomst
gevraagd worden

– Controle van de mobiliteitsgegevens + financiële gegevens die in
Mobility Tool+ zijn ingevoerd
– Evaluatie van het activiteitenrapport in functie van de behaalde
resultaten

Final reports
Narratief verslag: te creëren door de begunstigde in
Mobility Tool+

Final reports

Final reports
• Bestaat uit 11 secties

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Context
Project summary
Summary of participating organisations
Description of the project
Implementation of the project
Activities
Participants' profile
Learning outcomes and impact
Dissemination of project results
Future plans and suggestions
Budget

• Bepaalde secties zijn al (gedeeltelijk) ingevuld:
- Administratieve gegevens (bv naam van de instelling, grant
agreement nummer,…)
- Statistische gegevens (bv 6.2. overview of mobility flows)

Final reports
• 2. Project summary
•
•

Project summary at application time
If applicable, project summary at application time in English

•

Nog in te vullen:

Overgenomen
uit aanvraag

Final reports
•

Erasmus+ Project Results Platform: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Final reports
•

Erasmus+ Project Results Platform: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

•

Voorbeeld 1

……….

Final reports
•

Erasmus+ Project Results Platform: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

•

Voorbeeld 2

……….

Final reports
•

Erasmus+ Project Results Platform: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

•

Voorbeeld 3

……….

Final reports
• 4. Description of the project
 Doelstellingen European Development Plan behaald? Hoe? Welke niet?
Meer gedaan?
 Inbreng van de deelnemende organisaties (ervaring en competenties)
 Selectie van de ontvangende organisaties
 Topics van het project (verschillend van de aanvraag?)
 Evaluatie van doelstelling en resultaten van het project
To what extent were the objectives of the European Development Plan achieved? How were they reached?
Please comment on any objectives that were not achieved in the project. Please describe achievements that
exceeded initial expectations
How did the participating organisations contribute to the project? What experiences and competencies did
they bring to the project?
How did you choose the receiving organisations?
What were the most relevant topics addressed by your project? (multiple selection possible)
In case the topics chosen are different from the ones in the application, please explain why
Which activities did you carry out in order to assess the extent to which your project has reached its
objectives and produced results? How did you measure the level of success?

Final reports
• 5. Implementation of the project







Praktisch en logistiek beheer
Overeenkomsten met partners en deelnemers
Voorbereiding van de deelnemers
Monitoring en ondersteuning
Problemen en oplossingen
Taalkundige voorbereiding

How did the participating organisations manage practical and logistical matters (e.g. travel, accommodation,
insurance, safety and protection of participants, visa, work permit, social security, mentoring and support,
preparatory meetings with partners, etc?
How were quality and management issues (e.g. setting up of agreements with partners, learning
agreements with participants, etc.) addressed and by whom
What kind of preparation was offered to the different types of participants (e.g. task related, intercultural, risk
prevention, etc.) Who provided such preparatory activities. How did you assess the usefulness of such
preparatory activities?
How were monitoring and/or support of participants carried out during the project?
Please describe any problem(s) or difficulty you encountered during the project and solution(s) applied.
Did you use parts of the organisational support grant for linguistic preparation of participants involved in the
project? YES/NO

Final reports
• 6. Activities
Sectie
6.1

Titel
Overview of Activities

6.2

Overview of mobility flows

Statistics Vragen

Please describe how the activities were
organised. What were the working
methods used? How did you cooperate
and communicate with participating
organisations? Please also indicate and
explain the reasons for the eventual
changes between the activities you
planned at application stage and those
finally realised.


Final reports
• 7. Participants’ profile
Sectie
7.1
7.2
7.3
7.4

Titel
Overview of participants
Gender
Participants per hosting organisation
Participants' feedback

Statistics Vragen



Please give a summary of the feedback by
your participants and, if relevant, any
points for improvement and problems you
encountered.

Final reports
• 8. Learning outcomes and impact
Sectie
8.1

Titel
Learning Outcomes

8.2

Recognition received by participants

Statistics Vragen
Please describe, for each activity
implemented, which competences (i.e.
knowledge, skills and
attitudes/behaviours) were
acquired/improved by participants in your
project? Were these in line with what you
had planned? If not, please explain.

Have all the participants received formal
recognition for having taken part in the
activities? YES/NO
Please describe, for each activity, the
methods used to evaluate learning
outcomes (e.g. through reflections,
meetinfs, monitoring of learning
outcomes)?

Final reports
• 8. Learning outcomes and impact

Sectie
8.3

Titel
Impact

Statistics Vragen
Please describe any impact on the
participants, participating organisations,
target groups and other relevant
stakeholders (including also local,
regional, national, European and/or
international levels). In particular, how has
the project improved the quality of the
participating organisations' regular
activities?
To what extent have the participating
organisations increased their capacity to
co-operate at European/international
level? (SELECT A VALUE)

Final reports
• 9. Dissemination of project results





Welke projectresultaten verspreiden? Voorbeelden!
Binnen en buiten deelnemende organisaties
Welke activiteiten?
Welke doelgroepen?

Which results of your project would you like to share? Please
provide concrete examples.
Please describe the activities carried out to share the results of
your project inside and outside participating organisations. What
were the target groups of your dissemination activities?
If applicable, please give examples of how the participants have
shared their experience with peers within or outside your
organisation.

Final reports
• 10. Future plans and suggestions
 Verdere samenwerking in de toekomst
 Commentaren/suggesties voor NA en EC

Did you intend to continue cooperating with the participating
organisations in future projects? YES/NO
Please provide any further comments you might wish to make to
the National Agency or the European Commission on the
management and implementation of Errasmus+ projects under
the key action "Learning mobility of individuals".

Final reports
Beoordeling van het eindrapport

1.
1.1.

RELEVANTIE VAN HET PROJECT
Het project was relevant i.f.v. de doelstellingen en prioriteiten
van de Actie

1.2.

Het project was relevant i.f.v. de noden & doelstellingen van de
deelnemende organisatie(s) en individuen

1.3.

Het project resulteerde voor de deelnemers in leerresultaten van
hoge kwaliteit

1.4.

Het project versterkte de capaciteiten en de internationale
dimensie van de deelnemende organisatie(s)

/30

Final reports
Beoordeling van het eindrapport
2.
2.1.

KWALITEIT VAN DE PROJECTUITVOERING
Alle fasen van het project (voorbereiding, uitvoering, opvolging)
worden duidelijk beschreven

2.2.

Projectdoelstellingen en uitgevoerde activiteiten waren
samenhangend

2.3.

Praktische regelingen, management, controle- en ondersteunende
maatregelen waren goed

2.4.

De voorbereiding van de deelnemers was goed

2.5.

Leerresultaten van de deelnemers werden erkend en gevalideerd.
Daarbij werden Europese instrumenten voor transparantie en
erkenning gebruikt.

2.6.

De maatregelen om deelnemers aan de mobiliteitsactiviteiten te
selecteren en/of te betrekken, waren transparant en geschikt.

2.7.

Het project kwam tegemoet aan het Europees Ontwikkelingsplan
van de organisatie

2.8.

Indien van toepassing: de kwaliteit van de samenwerking en
communicatie tussen de deelnemende organisaties en met
andere relevante belanghebbenden was goed

/40

Final reports
Beoordeling van het eindrapport
3
3.1.
3.3.
3.3.

EFFECT EN VERSPREIDING
De begunstigde evalueerde de projectresultaten op een goede
manier
Het project bereikte het beoogde effect op de deelnemers en de
deelnemende organisatie(s)
Het project had impact op organisaties en individuen die niet
rechtstreeks bij het project betrokken waren, op lokaal,
regionaal, nationaal en/of Europees niveau

3.4.

Het project zal effect blijven hebben in de toekomst

3.5.

De resultaten van het project worden op een goede manier
verspreid binnen en buiten de deelnemende organisatie(s)

/30

Final reports
Mogelijke gevolgen van de beoordeling van het eindrapport:
• Good practice example
 YES. Dit zal op de publieke interface van het Project Results Platform te zien zijn

• Potential success story
 Voor interne doeleinden van het Nationaal Agentschap. Uit de lijst van “potential
success stories” kan het Nationaal Agentschap er max. 5 selecteren voor zijn Yearly
Report.

• Zwakke, gedeeltelijke of laattijdige uitvoering van het project
(zie contract Bijlage III Financial and contractual rules, IV.):
 A grant reduction based on poor, partial or late implementation may be applied to the final
amount of eligible expenses for organisational support and may be of:
o

25% if the final report scores at least 40 points and below 50 points;

o

50% if the final report scores at least 25 points and below 40 points;

o

75% if the final report scores below 25 points.

Mobility Tool+

Rapporteren in MT+
• Kwaliteitsvolle rapporteren genereren
– Hoe voer ik de juiste gegevens in?
– Op welke aandachtspunten moet ik letten?
– Wat zijn de verwachtingen?
– Vragen en antwoorden

Naar een project met impact

Verslaggeving… En dan?
(1) als “good practice” of “success
story” in “Projects Results
Platform (PRP)” ?!
(2) Voor verdere analyse 
conclusies, aandachtspunten,...
voor de toekomst!

“Project Results Platform (PRP)”
1. “Good practice”
•
•
•
•

Min. 80% bij eindevaluatie
Plus: “particularly representative of what Erasmus+
aims to support” (cf. infra)
Wordt aangeduid na eindevaluatie
Wordt dan automatisch zo gemarkeerd in PRP

2. “Success story”
•
•
•

“top” van de “good practices”
Epos stelt per domein max. 2 “potential succes
stories” voor
EC maakt finale keuze en duidt aan in PRP

“Good practice / Success story”
•
•
•
•
•

•

Impact: inspireert andere individuen/organisaties tot
navolging
Overdraagbaarheid van projectresultaten naar
andere contexten & sectoren
Innovatief karakter van activiteiten en/of resultaten
Duurzaamheid van resultaten, methoden,…
Communicatie: activiteiten en resultaten zijn
begrijpelijk en zichtbaar voor een breed publiek
(N.B.: belang van goede “project summary”!)
Financieel management: financieel beheer van
project verliep correct

Als het goed is…
Positieve signalen uit verslagen &
deelnemersrapporten:
-

Slaagkans van aanvragen
Flexibiliteit qua mogelijkheden + over een langere periode
Financiering: omvang & methode van “unit contributions”
VET-stages = prima instrument om aanzien van VET te
versterken
- Stafmobiliteit = prima instrument om internationale
capaciteit/netwerk (van de organisatie) en competenties
(van de deelnemers) te versterken
- Projecten worden doorgaans uitgevoerd zoals gepland

…zeggen we het ook
- Bij stafmobiliteit zien de meeste deelnemers het grotere
geheel
- Meerderheid sluit een “mobility agreement”
- Deelnemers zijn in het algemeen (>90%) heel tevreden en
zouden hun ervaring aanraden aan anderen
- 91% VET-deelnemers verwierf specifieke competenties
die niet in de thuisorganisatie kon verworven worden
- >80% deelnemers bij stafmobiliteit rapporteert verbeterde
professionele competenties;
- meerderheid rapporteert
-

verhoogde motivatie van lerenden
introductie van nieuwe onderwijs/opleidingsmethoden
introductie van veranderingen in het management van de
organisatie

Toch ook aandachtspunten/vragen
- VET-mobiliteit: vooral I-VET & leerders, weinig staf & CVET. Waarom?
- (te)veel deelnemers aan stafmobiliteit (bv. 33% in AE en
33% van cursusdeelnemers in SE) rapporteren
geen/zwakke link met Europees Ontwikkelingsplan of
kennen het niet (zelfs niet het bestaan ervan!).
- Zowel bij SE als AE is gerapporteerde tevredenheid én
impact én % dat link kent met EDP groter bij
jobshadowing. Nochtans: er wordt nog altijd vooral (6675%) gekozen voor cursussen, minder (25-33%) voor
jobshadowing en nauwelijks (1%) voor lesopdrachten.
Waarom?
- Disseminatie, zeker extern, blijft moeilijk.

Toch ook aandachtspunten/vragen (2)
- OLS: niet echt geschikt instrument voor taalvoorbereiding
bij VET-stagemobiliteit van lln => welke instrumenten zijn
dat wél?
- Sommige cursussen bieden niet wat er verwacht/beloofd
werd => hoe vermijden? Hoe “goede cursussen” vinden
(als “rating system” door deelnemers in School Education
Gateway nauwelijks gebruikt wordt bv.)?
- Aan sommige cursussen nemen te weinig niet-Vlamingen
deel => internationale dimensie is zwak => hoe
vermijden?
- Europass mobiliteit wordt lang niet altijd uitgereikt voor
stafmobiliteit (nochtans meestal beloofd in de aanvraag).
Waarom niet?

Namiddagprogramma
1. 13u30-14u20
• 3 groepen, per domein:
•
•
•

SE: Iris
VET: Roos
AE: Lelie

• Focus: impact & (interne) disseminatie
2. 14u30-15u30
• 2 thema’s:
•
•

leerlingenstages (Roos)
stafmobiliteit (Iris en Lelie)

3. doorlopend: specifieke vragen (Mobility Tool,…)
(Papaver)

Evaluatie van de dag
3X

3X

1X

Voor de voormiddag  tijdens de lunch (of receptie)
Voor beide namiddagsessies  tijdens de receptie
“Wat neem je mee?”  tijdens de receptie

