Tips voor goede
projectvoorstellen
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Vraag naar ervaringen van projectleiders van andere organisaties.
Stap eventueel in een samenwerkingsverband (bestaand of nieuw)
Laat kwaliteit altijd voor kwantiteit gaan.
Zorg voor draagvlak in de eigen organisatie
Leg afspraken vast op schrift
Denk vanaf de start ook aan disseminatie. Op alle mogelijke
niveaus. Het belangrijkste is: wat wilt u bereiken (wat is de beoogde
impact)?
Wat is het beleid van uw organisatie? Is er beleid of moet dit nog
ontwikkeld worden?
Het is gemakkelijker om als nieuweling eerst een klein project aan
te vragen. Een eerste (nieuw) project dat slaagt geeft veel goodwill
en commitment binnen uw eigen organisatie.
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Ken de eisen en voorwaarden van de call.
Schrijf concreet en expliciet. Het moet ook voor buitenstaanders
duidelijk zijn.
Schrijf in het Nederlands als het Engels teveel problemen oplevert.
Word lid van Europese verenigingen en maak bijvoorbeeld gebruik
van internationale verbanden of platforms.
Deel uw kennis en adressen met andere organisaties.
Steek veel energie in de inhoudelijke en organisatorische evaluatie
om daarvan te leren voor de volgende keer.
Een internationale stage-ervaring is voor de deelnemers een
fantastische ervaring. Doen dus!
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Wees origineel
Blijf bondig
Ken de eisen en voorwaarden van de Call
Niet beweren, maar bewijzen
Maak een filmscript
Denk transnationaal
Meten en verbeteren
Zoek partners buiten het onderwijs
Denk voorbij het eind (wat is de beoogde impact?)

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.’

KA1 - KA2
• Tip: als je gaat beginnen met Erasmus+, overweeg
dan om eerst met een KA1 project te starten. Dit
kan een opstap zijn naar een (groter) KA2 project.
• Tip: als je gaat beginnen met KA2 en je kent je
partners nog niet goed (genoeg) of de
‘intellectual outcomes’ zijn nog niet duidelijk,
overweeg dan een samenwerkingsproject KA2 in
plaats van een innovatief project.

Tot slot: ‘Begin with the end in mind!’
Een goede projectaanvraag kenmerkt zich door
een denk- en werkwijze waarbij de startvraag
altijd is: aan welke duurzame verandering
(‘impact’) gaat dit project bijdragen?
- Op individueel niveau
- Op het niveau van de instelling
- Op het niveau van de branche, het veld, etc.

