
The IMPACT+ exercise
ERASMUS-plus KA1
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Aanvulling (Epos)

• Het Whiteboard dat Tim Van Aken 
maakte: 
https://miro.com/app/board/o9J_kp
sL1iY=/

• Link naar het moedermateriaal van 
de initiële impact+-oefening (voor 
KA2-projecten, door het Engelse NA): 
https://www.erasmusplus.org.uk/im
pact-and-evaluation

https://miro.com/app/board/o9J_kpsL1iY=/
https://www.erasmusplus.org.uk/impact-and-evaluation
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Programma REEKS 2

• 15.15 Korte kennismaking 

Afspraken ZOOM
Techniciteiten/instructies MIRO 

Inleiding

• 15.30 IMPACT+ fase 1

• 15.45 IMPACT+ fase 2

• 16.00 IMPACT+ fase 3

• 16.15 IMPACT+ fase 4

• 16.30 Afronden
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Doel Impact+ Oefening 

projectteams aan het denken te zetten over 
de impact van hun project, hoe ze die 
impact zullen meten en hoe ze gegevens
gaan verzamelen om hun project te 
onderbouwen. 

Voor een succesvolle impactbeoordeling en 
-evaluatie zijn tijd en energie nodig.
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Doel van deze werkwinkel

• Direct

Jullie laten kennismaken met de 
IMPACT+ oefening; de verschillende 
fasen (4) samen verkennen.

• Indirect

– Leren werken binnen ZOOM

– Online samenwerken via PADLET
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https://zoom.us/
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Doel Impact+ Oefening 

projectteams aan het denken te zetten over 
de impact van hun project, hoe ze die 
impact zullen meten en hoe ze gegevens
gaan verzamelen om hun project te 
onderbouwen. 

Voor een succesvolle impactbeoordeling en 
-evaluatie zijn tijd en energie nodig.



fase 1 – projectdoelstellingen verkennen; 
resultaten en impact identificeren
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Fase 1 – stap 1 – definieer jullie 

IMPACT
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Fase 1 – stap 2 – choose your battle

fields
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Fase 1 – stap 2 – choose your battle

fields
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Fase 1 – stap 3 – Definieer de 

acties/veranderingen
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Fase 1 – stap 4 

Prioriteiten 1/Prioriteiten 2
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fase 2 – indicatoren verkennen voor 

resultaten en impact 
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fase 3 – gegevensbronnen en methodes 

voor gegevensverzameling verkennen
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fase 4 – alles samenbrengen tot één geheel
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Smile you all did a great job !
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Waar vind ik het materiaal?

• Materiaal: 

– Canvas blanco

– Canvas vragen

– Handleiding

– Inleidend fimpje van Steven Murray

• Website: 
https://www.erasmusplus.org.uk/
impact-and-evaluation
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https://www.erasmusplus.org.uk/impact-and-evaluation
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=qQUBe275DLQ&t=
https://www.erasmusplus.org.uk/impact-and-evaluation


Tim Van Aken

• Tim.vanaken@katholiekonderwijs.vlaanderen
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mailto:Tim.vanaken@katholiekonderwijs.vlaanderen

