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ERASMUS+ 

Disseminatie is het verspreiden van een ‘boodschap’ (het voorwerp van 

disseminatie) naar verzamelingen van personen of organisaties (de doelgroepen) 

via één of meerdere kanalen om een zekere impact (effect van disseminatie) te 

bereiken. Voor dit doel moet een disseminatiestrategie worden uitgezet.

Uit: Toos Feijen en Theo Reubsaet, Disseminatiestrategieën voor Leonardo da 

Vinci-proefprojecten, Revice, Nijmegen, 2001, p. 3.

Disseminatie



Internationale samenwerking

Waarom Wat Hoe 



Waarom

Samenwerken 

Ervaringen delen

Vergelijken 

Formeel en informeel leren

Ontwikkelen resultaten



Disseminatie

Waarom?

Erasmus+ programma wil impact



IMPACT

• Beoogde effecten (zie 

aanvraag)

• Wanneer doel 

bereikt?

→ indicatoren

→ meten is weten!

Impact+ tool kan helpen



Disseminatie KA2

Stelling :

Disseminatie vergt veel tijd en zorgt ervoor 

dat anderen met ons werk gaan lopen.



Disseminatie KA2

Stelling :

Disseminatie vergt veel tijd en zorgt ervoor dat anderen 
met ons werk gaan lopen.

• Voorstrekkersrol

• Leren van elkaar

• Project is meer dan alleen de deelbare resultaten

• …



ERASMUS+ disseminatie

What are the objectives you would like to achieve and concrete results you

would like to produce?

Wat?



Disseminatie KA2

• Stelling :

Disseminatie is nauw verbonden met de 

verspreiding van de projectresultaten;

dus disseminatie start best op het einde 

van het project.



Disseminatie KA2

Stelling :

Disseminatie is nauw verbonden met de 

verspreiding van de projectresultaten; dus 

disseminatie gebeurt best op het einde van het 

project.

• Strategie – plan is nodig

• In het hele project, vanaf het begin !



Disseminatie KA2

• Wat zijn je doelen?

vb: taalvaardigheid ; zelfredzaamheid ; nieuwe 
vaardigheden ; methodieken ; resultaten ; …

• Naar wie (doelgroepen)?

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

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



intern /extern

• Intern : 

leraren – leerlingen – directie – adviesraden - …

• Extern : 

andere organisaties – scholen – gemeente – ouders – regio 
– bedrijven - …



verschillende niveaus

• Micro:

eigen organisatie of school / leerlingen / 

leerkrachten / …

• Meso:

scholengroep / lokale stakeholders / …

• Macro:

nationaal / Europees / internationaal



disseminatie

Hoe? 

Kies je methode en communicatiekanaal op 

basis van de doelgroep



Disseminatie KA2

methode

• elevator pitch 

• infosessies

• interviews/artikel

• wedstrijden

• promofilmpje (vb: https://youtu.be/tg-sLwuAItY)

• …

https://youtu.be/tg-sLwuAItY


AANDACHTSPUNTEN 

• Privacy policy

• Proportionaliteit

• Logo’s vermelden



Kanalen

• Schoolkrant, schoolwebsite, posters, …

• Pers (regionaal/nationaal)

• Personeelsvergadering: ontbijtvergadering, 
pedagogische studiedag, vakgroep,…

• Sociale media: Instagram, LinkedIn , EPALE, 
School Education Gateway/eTwinning, twitter, 
Tiktok, Klascement, …

• EPRP (verplicht)

• Projectwebsite, multiplier event, conferentie

• Epos nieuwsbrief



Erasmus+ events

• Europese Dag van de Talen (september)

• ERASMUSDAYS (oktober) 

• e-Twinning label & awards (april)

Aankondiging via onze nieuwsbrief!



Disseminatieplan

Wat kan je dissemineren in verband met je project ?

Naar wie? Hoe?

Wanneer ? Wie “trekt” dit ?

Bespreek dit op de kick-off



Aan de slag

wat naar wie hoe/kanalen wanneer indicator prijs

- BINNEN EIGEN SCHOOL 

- TUSSEN DE PROJECTPARTNERS


