
3

sommige instellingen dienen meerdere, 
vergelijkbare projectvoorstellen in, waarbij op 
onderdelen met copy-paste is gewerkt. 
“Concentreer je liever op één goede aanvraag, 
dan dat je er vier middelmatige indient in de 
hoop er één goedgekeurd te krijgen. of 
positief geformuleerd: wees creatief en 
origineel.” 

hoe goed je project ook is, je moet het wel aan 
de man brengen. “je schrijft je voorstel om 
iemand anders ervan te overtuigen dat hij jouw 
project moet goedkeuren. probeer je dus in de 
positie van de lezer te verplaatsen en geef bij 
elk criterium zo helder mogelijk aan hoe je aan 
de eisen tegemoet wilt komen.” Liefst bondig: 
“alle informatie moet erin staan, maar binnen 
de perken van het opgegeven aantal karak-
ters.”

voor het onderdeel ‘project design’ geldt dat 
het zo concreet mogelijk uitgewerkt moet 
worden. “vergelijk het met het script van een 
film: wat gaat zich in dit project afspelen? dat 
moet ik voor ogen kunnen zien.”

probeer buiten de grenzen van je eigen euregio 
te denken. “het transnationale karakter is 
belangrijk. als je een nederlands, een belgisch 
en een Luxemburgs instituut neemt, wat is dan 
de impact van dat partnerschap in de rest van 
europa?” dat wil niet zeggen dat het aantal 
partners tot in het oneindige uitgebreid zou 
moeten worden. “om het project realistisch te 
kunnen managen, is tien tot twaalf partners wel 
het maximum.”

erasmus+ verbetering en innovatie van het onderwijs in de breedste zin van het woord, 
dat is het doel van het onderdeel ‘strategische partnerschappen’ in 
key action 2. bijna een derde van het totale budget voor erasmus+ gaat hier-
naartoe. toch kunnen alleen de beste aanvragen gehonoreerd worden. hoe 
maak je meer kans op selectie? negen tips voor alle onderwijssectoren.

Negen tips voor een sterk  
Strategisch Partnerschap
voor de beoordeling van de aanvragen die binnenkwamen op de Call van 2014, werkte het nationaal 
agentschap erasmus+ samen met 31 externe, onafhankelijke experts. eén expert heeft zijn ervaringen 
met de beoordeling voor Europa Expresse in negen tips gegoten. om de onafhankelijkheid van de 
beoordeling van toekomstige aanvragen niet in gevaar te brengen, komt hij anoniem aan het woord.

Call 2014

€ 11,5   miljoen beschikbaar voor 
Nederland

 248  aanvragen
 236  ontvankelijk
 129  scoren voldoende of hoger
 42  gehonoreerd (de beste)
 7  in hoger onderwijs
 15  in mbo
 5  in volwasseneneducatie
 15   in basis- en voortgezet 

 onderwijs 
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WEES ORIGINEEL

BLIJF BONDIG

In de voorstellen uit de Call van 2014 las onze 
expert duidelijk terug dat veel aanvragers nog in 
de termen van de oude programma’s hadden 
gedacht; in ‘werkpakketten’ in plaats van output 
(en de activiteiten die daartoe moeten leiden). 
daar mocht hij van het agentschap clement in 
zijn, omdat het een nieuw programma was. 
“maar in het algemeen geldt: zorg ervoor dat 
het project aansluit bij de doelen en prioriteiten 
die in het programma gesteld zijn. dat zijn elk 
jaar andere prioriteiten.”
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MAAK EEN FILMSCRIPT

DENK TRANSNATIONAAL

de meeste aanvragen worden gedaan door 
onderwijsinstellingen onder elkaar. dat hoeft 
niet per se een probleem te zijn – als het 
project bedoeld is voor studenten of docenten. 
maar dat wordt anders als de eindgebruikers 
(ook) buiten het onderwijs te vinden zijn. Zo las 
onze expert een voorstel voor een nieuwe 
ingenieursopleiding, zonder dat er een partner 
was gezocht in het bedrijfsleven. ook met 
lokale en regionale overheden, kamers van 
koophandel, brancheorganisaties et cetera zijn 
er nog weinig partnerschappen gezocht. “In 
goede projecten voor nieuwe opleidingen zie 
je dat er bijvoorbeeld al een centrum voor 
validering of certificering in betrokken is.” 

als het project afgelopen is, moet er iets 
duurzaams tot stand zijn gebracht. “probeer 
altijd aan het begin al iets verder te denken 
dan het eind van het project. hoe gaat het 
verder als de subsidie stopt? wie dat kan 
aangeven, heeft een streepje voor.”  CB

Laat zien dat je al het mogelijke zult doen om 
de kwaliteit van je project te bewaken door een 
specifiek kwaliteitsplan op te stellen. “perma-
nente kwaliteitszorg moet een constante cyclus 
van meten en verbeteren zijn. stel bij voorkeur 
een externe evaluator aan, die gedurende het 
hele project kritisch meekijkt.”
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ZOEK PARTNERS BUITEN 
HET ONDERWIJS

DENK VOORBIJ HET EIND

METEN EN VERBETEREN

brussel hecht veel belang aan de relevantie die 
een strategisch partnerschap voor de doelgroep 
heeft, de impact die het (ook na afloop) zal 
hebben, en aan het innovatieve karakter ervan. 
“echte innovatie is zeldzaam”, zegt onze expert. 
“Ik vind het daarom belangrijk dat de aanvragers 
de moeite hebben genomen om te inventari-
seren wat er al bestaat – en op basis daarvan 
laten zien hoe hun project daarop aansluit, en 
wat de vernieuwende aspecten zijn.”
de overdracht van een vernieuwende, maar 
reeds bestaande didactiek naar een andere 
onderwijssector of naar een andere europese 
regio kan op zichzelf als innovatie gelden. maar 
het simpele feit dat je e-learning gaat 
gebruiken, of gaming (“ook heel hot”) is 
onvoldoende: “je moet je toegevoegde waarde 
bewijzen, en die kun je het beste aantonen met 
een marktonderzoek.” voor relevantie geldt iets 
soortgelijks: “doe een behoefteonderzoek.”

4
NIET BEWEREN,  
MAAR BEWIJZEN


