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ERASMUS + 



Internationale samenwerking

Waarom Wat Hoe 



ERASMUS+ :



ERASMUS+ 

IMPACT



KA1 CONCEPT

om er iets te leren

zodat jij, je organisatie 

en/of je leerlingen, 

cursisten 

er beter van

worden

- Je organisatie stuurt jou 
/je leerlingen naar het 
buitenland



KA1
voor personeel in volwasseneneducatie 

en schoolonderwijs

• Enkel voor personeel!

2-60 dagen



KA1
voor personeel in volwasseneneducatie, 

beroepsopleiding en schoolonderwijs

Teaching Assignment



KA1
voor leerlingen in beroepsopleiding 

• Stage / werkplekleren

• KORT
2 weken (= 10 werkdagen) –

3 maanden (excl reisdagen)

• LANG
3 – 12 maanden (excl

reisdagen)



ERASMUS+ 

DISSEMINATIE



ERASMUS+ disseminatie

Aanvraagformulier: 

How wil you make the results of your project known inside and outside your

organisation? 

What are the main target groups you would like to share your results with?

Gids voor Aanvragers: wel ‘disseminatie’!

Impact / benefits / 



Disseminatie (KA1)

• Stelling 1:

Disseminatie is nauw verbonden met 

de verspreiding van de 

projectresultaten; dus disseminatie 

gebeurt op het einde van het project.



Disseminatie (KA1)

• Stelling 1:
Disseminatie is nauw verbonden met de verspreiding 

van de projectresultaten; dus disseminatie gebeurt op 

het einde van het project.

• Strategie – plan

• In het hele project, vanaf het begin!



Disseminatie (KA1)

• Nauw verbonden met de 

doelstellingen van je project!

• Wat verwacht je ervan? EFFECTEN!

• Disseminatie start vanaf het begin!

• Wat kan je dissemineren en naar wie?



Disseminatie (KA1)

LLN/CURSISTEN

• Wat?

Bv: taalvaardigheid/zelfredzaamheid/nieuwe 
taken/…

• Naar wie?

Ouders; lkrn/vakcollega’s; lln/vrienden; lokale 
context; bedrijven; Epos; eTwinning

• => je bouwt een “community” op rond je project! 



Disseminatie (KA1)
• LLN

• Hoe?

• Kanaal aanpassen aan doelgroep:

• Schoolkrant; (project/school) website; 
twitter; tik tok; poster?; foto’s; elevator 
pitch oefenen (prijzen geven? 
Aanmoedigen!!!); zoom vanop 
stageplaats…

• Pers – interviews - … GDPR!



Disseminatie (KA1)

• Lkrn/personeel

• Wat?

Methodiek/didactiek; nuttig materiaal; 

interessante bronnen; inzichten…  

• Naar wie?

Ouders; directie; (vak)collega’s; lln/cursisten; 

stakeholders (lerarenverenigingen / 

scholengemeenschap / beleidsmakers/ 

inspectie/ pedag begel /  Epos…)



Disseminatie (KA1)

• Lkrn/personeel

• Hoe?

• Kanaal aanpassen aan doelgroep:

• Schoolkrant; website; ontbijtvergadering; 

personeelsvergadering; Epos; LinkedIn, 

EPALE, School Education Gateway…

Geef hen ideeën om mee aan de slag te 

gaan!



Disseminatie (KA1)
STRATEGIE ! PLAN !

Wat kan je dissemineren in verband met 

je project?

Naar wie? 

Hoe?

Wanneer?

Indicatoren?

Kostprijs?

Wie “trekt” dit?



ERASMUS+ 

Op dit vlak wordt gemikt op (…) om binnen de betrokken scholen zelf een 

proces op gang te brengen waardoor de gegroeide inzichten naar een meer 

algemeen kader (Ped. Project) vertaald worden. In die zin worden de 

doelstellingen op het vlak van disseminatie op een realistische manier 

ingeschat. 

Het gaat om tevredenheid van de deelnemers met wat ze opgestoken 

hebben (wordt bevraagd), om het informeren van ouders , en om de 

klassieke sociale media waarlangs eventueel belangstellende 

“buitenstaanders” zich kunnen informeren. 

Al moet het toch mogelijk zijn om een duidelijker disseminatieplan vooraf te 

construeren.  Nu blijft men (te) sterk steken in algemeenheden en goede 

hoop. 

How wil you make the results of your project known inside and outside your organisation? What are the main target 

groups you would like to share your results with?



ERASMUS+ 

How wil you make the results of your project known inside and outside your organisation? What are the main target 

groups you would like to share your results with?

Qua disseminatie is er heel wat onduidelijk. Er zullen themalessen

uitgewerkt worden (3 per betrokken leerkracht) , er is een gelijklopende 

projectweek gepland met de buitenlandse partnerschool, het evaluatierapport

zal verspreid worden bij collega-scholen en er worden ook tips doorgegeven.

Dit alles is vrij algemeen geformuleerd. (…) het ontbreekt aan een 

systematisch plan van aanpak. (…) 

Een evaluatierapport van de mobiliteit, zoals dat nu vooropgesteld wordt, 

biedt weinig zekerheid omtrent de mogelijkheid om andere scholen te 

inspireren  met dit verhaal.  Ook hier geldt: hoe zal men dit aanpakken, 

omkaderen?



ERASMUS+ 

De mobiliteit past in een goed uitgewerkt plan van voorbereiding en 

disseminatie en uitrol achteraf (inspiratiedag, delen met xxx…). Voor elke 

deelnemer wordt een ‘challenge’ beschreven die de learning outcomes nog 

actiever kan helpen opzoeken. Er wordt echt gewerkt naar concrete 

resultaten achteraf (zoals een competentieprofiel) en ook de 

langetermijneffecten op inkanteling, vernieuwing en andere processen die al 

bezig zijn worden meegenomen. (…) 

Het project zal naar verwachting een positief effect hebben op kennis, 

vaardigheden, gedrag en de toekomstige beroepsuitoefening van de 

deelnemers en de organisatie en ten goede komen aan de verschillende 

doelgroepen van de deelnemende partners van het consortium. 

Het project bevat een duidelijk plan voor een duurzame impact verspreiding 

van de resultaten, zowel binnen als buiten de betrokken organisaties, om te 

beginnen binnen de regio maar uiteindelijk op landelijke schaal. Dit plan 

benoemt alle relevante methoden, kanalen en doelgroepen.



ERASMUS+ 
De school toont de impact van dit project aan vanuit haar ervaringen met 

vorige stagiairs met dezelfde partners. Deze kan moeilijk overschat worden. 

De realisatie van deze uitgebreide buitenlandse stage betekent voor de 

deelnemers een belangrijke stap naar het beroepsleven.

De ervaring van de jongeren wordt gedeeld met de medeleerlingen en met 

hun leeftijdsgenoten. De school geeft ook uiteenzettingen voor andere 

scholen en stelt het project voor op beurzen. Het project krijgt ook de 

nodige aandacht via facebook en op de website van de school.

De aanvraag leert ons dat deze school goed voorbereid dit project wil 

uitbouwen en dat ze wat graag de vruchten wil plukken en delen met haar 

schoolgemeenschap en ver erbuiten.

De impact van de actie wordt goed beschreven op het niveau van de 

deelnemers, de begeleiders, de school en de provincie.

De bekendmaking van de resultaten wordt meer dan voldoende breed, 

rekening houdend met de slagkracht van de school,  georganiseerd zowel 

intern als extern via pers en sociale media. Na de stage zal aan de 

leerlingen een Europass uitgereikt worden.



Disseminatie (KA1)

wat naar wie hoe/kanalen wanneer indicator prijs

Breakout room1: mobiliteit van lln

Room 2: mobiliteit van lkrn



Disseminatie (KA1)

Problemen:

1. Bang dat anderen mijn/onze 
ideeën/contacten afsnoepen

2. Het betekent extra werk

3. Je krijgt er weinig voor terug

4. Moeilijk om er creatief in te zijn

5. Het team is er moeilijk voor te 
motiveren



Disseminatie (KA1)

Succesfactoren:

1. Betrek en contacteer stakeholders

2. Creëer enthousiasme

3. Wees creatief

4. Betrek deelnemers

5. Je doet dit met een team

6. Dissemineren doe je regelmatig en 
vanaf het begin



Erasmus+ disseminatie

Europese Dag van de Talen 2020

Taalprojecten dissemineren online 

op 24 & 25 sept

(KA1 & KA2)

https://www.epos-vlaanderen.be/nl/epos-viert-de-europese-dag-van-de-talen-online
https://www.epos-vlaanderen.be/nl/epos-viert-de-europese-dag-van-de-talen-online


Veel succes!

With the support of the Erasmus+ Programme of 

the European Union

renilde.reynders@epos-vlaanderen.be

02 553 97 46

mailto:renilde.reynders@epos-vlaanderen.be

