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Definitie
Applicants for funding under Erasmus+ are required to plan their 
communication activities to share information about their project and 
results during and beyond the project life cycle….

Uit de E+ Guide for applicants 2021

Geef drie sleutelwoorden die je in verband brengt met efficiënte 
disseminatie van Europese projecten

Ga naar slido.com en gebruik deze code #408962

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



is onze leidraad samen met onze projectaanvraag

➢ The level and intensity of communication and dissemination activities should be
proportional to the objectives, the scope and the targets of the different actions of 
Erasmus+.

➢ Of anders gezegd disseminatie voor KA1 is toch wel anders dan disseminatie voor KA2

➢ Controleer in je aanvraag wat je over disseminatie hebt geschreven. Controleer eventuele 
feed-back van de evaluatoren hierop.

➢ Belangrijk steeds vermelden waar mogelijk: logo’s en vermelding financiering

Géén programma specifieke logo’s of formuleringen meer!

De E+ programma gids 2021



In order to design a good communication and dissemination plan, applicants need to take into 
consideration the following:

➢ The communication objectives: i.e. to raise awareness, promote societal values, develop new partnerships for the future or 
influence policies and practices;

➢ The audience or target group: these are the people you would like to reach out to and that could make use of results. Be as 
specific as you can. It can be the general public, stakeholders, experts and other interested parties, decision-makers, media etc.; 

➢ The channels and activities to reach the target audience: applicants need to choose the channels and activities that are the most 
effective and appropriate to meet the needs of their chosen targets, such as social media, events, publications. 

➢ The project results (outputs and outcomes) such as good practice guide, a practical tool or product, research report of studies, 
what knowledge and skills were gained and so on. Results should be shared or promoted on the Erasmus+ Project Result 
Platform (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en). 

➢ The timing: you need to effectively plan when different activities take place (linking it to work plan/ milestones), agree on 
realistic target and ensure flexibility depending on the project progress, the change in needs of the target audience or group as 
well as development in policy and procedure.

➢ Key performance indicators (KPIs): indicators are a valuable management tool to monitor progress (and allow adjustments if 
needed) during the implementation of the communication and dissemination plan and to measure the degree of success in 
achieving its objectives.

Elementen van een disseminatieplan



Waarom?

De doelstellingen zijn uitgeschreven in je Erasmusplan, hou dit voor ogen bij je disseminatie.

Welke strategische veranderingen wil je teweegbrengen in je school met je KA1 project?

Wat wil je bereiken via de professionaliseringsmobiliteiten voor het personeel? Rond welke thema’s?

Wat wil je bereiken met de mobiliteiten van je leerlingen / studenten? Stages, groepsuitwisselingen, individuele mobiliteiten.

Doelstellingen



Wat is het effect?

Doel van een Europees project is impact teweeg brengen

Best reeds bij eerste ontwerp van het project hier duidelijkheid over scheppen

Indicatoren proberen bepalen, meten van impact

Disseminatie is nauw verbonden met impact, we willen tonen wat we bereiken, wat het effect is van onze Europese
samenwerking, maar we willen ook impact verhogen via disseminatie

Meer info: Workshop Tim

Impact

De impact tool: Impact tool (NL) | Epos Vlaanderen

https://www.epos-vlaanderen.be/nl/impact-tool-nl


Wie? Identificeer je stakeholders

Micro

Direct betrokkenen, ouders, leerlingen, personeel, directie(team)

Meso

Inrichtende macht, scholengemeenschap, scholengroep, net / koepels, 

Macro

Beleidsmakers, parlement, (kabinet) minister, departement Onderwijs, vakbond, EU

Doelgroep

Breng je netwerk en dat van je school / instelling in kaart.
Spreek netwerken van collega’s en ouders aan.

Inspiratie kan je vinden in:
The Art of Networking. European Networks in education.

http://www.networks-in-education.eu/fileadmin/images/downloads/art_EN.pdf


Hoe?

Micro

Persoonlijke contacten, sociale media, webpagina school, smartschool, vergaderingen,

Meso

Schoolorganen, Regionale media (doe een beroep op de pers- en communicatiedienst van je inrichtende macht, net of koepel), 
mailings, nieuwsbrieven, opleidingen, workshops, EPALE, School education gateway

Macro

Conferenties, publicaties, rapporten, opleidingen

Kanalen

GDPR !

Welke kanalen gebruiken jullie?

https://tinyurl.com/disseminatiekanalen of

https://jamboard.google.com/d/17FFvQJOyeOj6-
kkQyuBJMXyDvM2Zf5Puy8qBEv1OoVI/edit?usp=sharing

Heeft je school / instelling een communicatiestrategie?

https://tinyurl.com/disseminatiekanalen
https://jamboard.google.com/d/17FFvQJOyeOj6-kkQyuBJMXyDvM2Zf5Puy8qBEv1OoVI/edit?usp=sharing


Wat?

➢ Een KA1 zal andere resultaten opleveren dan een KA2. Een consortium zal een ander (schaal)effect hebben dan een short 
term.

➢ Bij KA1, zeker bij accreditaties, is het verwezenlijken van strategische beleidsdoelstellingen belangrijk,

➢ Zorg voor een visuele identiteit van je project. Een eigen logo bvb, lettertype, kleurengebruik, powerpointsjabloon

➢ Maak een samenvatting van je project maar niet in ‘projectologische’ teminologie (niet copy pasten uit de aanvraag) 

➢ Denk na over een ‘pitch’, ‘een verkooppraatje’ zeg maar om je projectresultaten onder de aandacht te brengen

Resultaten



Wanneer?

Wanneer start je best, vanaf het begin van je project moet je dissemineren maar nog niet op alle niveau’s. Eerst micro

Wat zijn de belangrijke data binnen je project

Wanneer heb je iets om te delen met de buitenwereld (meso en macro), resultaten, doelstellingen gehaald en beelden, een 
verhaal (we leven in een visuele maatschappij)

Timing



Ga planmatig te werk

Gebruik de elementen waar we het over gehad hebben

Wellicht heb je al modellen van een disseminatieplan, pas aan , zet naar je hand,  haal uit 
verschillende modellen wat jou best past, voeg je eigen inbreng toe

Dit is ‘work in progress’. Een disseminatieplan is een dynamisch gegeven dat je geregeld kan 
aanvullen, verbeteren, up-to-date brengen

Evalueer je disseminatieplan

Voorzie een sjabloon om bij te houden wat je doet op disseminatievlak, bvb in een spreadsheet in 
een cloud toepassing zoals Google drive of Dropbox waar je met een team kan aan werken. 
Voorbeelden in de Toolbox internationalisering Europahuis Ryckevelde

Wie heeft al een disseminatieplan? 

slido.com met #408962

Maak je disseminatieplan

https://issuu.com/ryckevelde/docs/toolbox_internationalisering_def.do


Een plan is een middel en geen doel

➢ Denk niet ik heb een disseminatieplan, afgevinkt en klaar

➢ Wacht niet tot het einde met dissemineren

➢ Hard werken aan inhoud en management van je KA1 kan ervoor zorgen dat 
disseminatie naar de achtergrond verdwijnt

➢ Hoe goed je ook bezig bent, je moet gezien worden en dit gaat niet vanzelf

➢ Voor efficiënte internationalisering heb je draagvlak nodig en draagvlak moet 
gecreëerd worden

Pas op



Suggesties, opmerkingen, tips, ervaringen,…

Zijn er vragen?



Jens Vermeersch

adjunct van de directeur

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Afdeling Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Beleidscoördinator  Internationalisering

Willebroekkaai 36 - B-1000 Brussel - België

tel. +32 2 7909598

gsm +32 478 565763

jens.vermeersch@g-o.be

Mijn contactgegevens

mailto:jens.vermeersch@g-o.be


Waar kan je meer info vinden?

➢ Sustain project, Socrates ODL/Minerva Dissemination Guide, 2000 
https://web.archive.org/web/20070809050915/http://www.sustain.odl.org/Guide-Gen2000.pdf

➢ Holger Bienzle ea, Survival Kit, Managing multilateral projects, 2010 https://issuu.com/nikolaosfloratos/docs/54514920-survival-kit-en

➢ Holger Bienzle, Guy Tikin, ea, The art of Networking. European networks in education, 2005 http://www.networks-in-
education.eu/fileadmin/images/downloads/art_EN.pdf

➢ JISC Dissemination mechanisms
https://web.archive.org/web/20120703201913/http://www.jisc.ac.uk/fundingopportunities/projectmanagement/planning/dissemination/met
hods.aspx

➢ QaS – Quality and Sustainability, Project Support Quality and Sustainability: Dissemination guidance note for Comenius and Grundtvig
partnerships 
https://web.archive.org/web/20100819135653/http://www.programkontoret.se/Global/QaS/Dokument/Dissemination_guidance.pdf

➢ Theo Reubsaet (2005), Valorisation Down to Earth – Guidance Through the Obstinate Context of Leonardo da Vinci Projects. Experiences and
Tips from the Working Practice: 
https://web.archive.org/web/20061021121051/http://www.ec.europa.eu/education/programmes/leonardo/new/valorisation/doc/dutchhandb
ook_en.pdf

➢ Riitta Suurla, Markku Marttila (1998), Methods and Tools for Effective Dissemination. A Guide to the Dissemination of Results of International 
Educational Projects: http://data.nationallibrary.fi/bib/me/W00020232100#I00020232100

➢ Diva-project: https://www.diva-project.eu/
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Bedankt en veel success!


