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 INLEIDING 
In november en mei vond de derde golf van de monitor van het Erasmus+ Youth
in Action programma - plaats Sinds de start van de Europese Jeugdprogramma’s
is dit de zesde keer dat de Vlaamse Gemeenschap deelneemt aan de RAY-monitor Dit is een
kwantitatieve bevraging van deelnemers en projectbegeleiders aan projecten die gefinancierd
worden via deze Europese Jeugdprogramma’s Deze monitor vindt plaats sinds De
Vlaamse Gemeenschap van België doet mee aan deze monitor sinds De vorige
deelnames vonden plaats in en onder het vorige programma Youth in Action
en in - en - onder het huidig programma Erasmus+ Youth in Action De
bevraging is afgenomen door het RAY-netwerk (http //www researchyouth eu/) Dit is een
netwerk van Nationale Agentschappen verantwoordelijk voor de uitvoering van het Erasmus+
Youth in Action in Europese staten en hun wetenschappelijke partners Voor Vlaanderen
zitten JINT vzw en de opleiding Sociaal Werk van de Hogeschool West-Vlaanderen in dit
netwerk Het doel van het netwerk is het programma Erasmus+ Youth in Action
wetenschappelijk te ondersteunen  

De deelnemers aan deze bevraging zijn deelnemers en projectbegeleiders die deelgenomen
hebben aan een project in het kader van Erasmus+ Youth in Action die is afgerond in de
periode februari – januari Deze projecten hebben dus nog plaatsgevonden
voor er sprake was van COVID in Europa  

Voor de derde keer nemen alle Nationale Agentschappen van België (JINT vzw BIJ en
Jugendbüro) deel aan de RAY-bevraging Van de transnationale coördinatie krijgen de
wetenschappelijke partners een bestand voor heel België Op basis van dit bestand is een
Vlaamse steekproef samengesteld Naar analogie met de transnationale aanpak is iedereen
die deelgenomen heeft aan een project dat via JINT vzw gefinancierd is opgenomen in de
steekproef Daarnaast ook iedereen die in het Vlaams Gewest of in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest woont en die heeft deelgenomen aan een project dat door een ander
Nationaal Agentschap gesubsidieerd is Voor inwoners uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en die deelgenomen hebben aan een project dat gesubsidieerd is door een ander Nationaal
Agentschap is ook rekening gehouden met de taal waarin ze de vragenlijst hebben ingevuld  

Dit resulteert uiteindelijk in een Vlaamse steekproef die bestaat uit deelnemers en
projectbegeleiders Van de deelnemers in de Vlaamse steekproef behoren er slechts
participanten tot de Vlaamse Gemeenschap en de rest is een inwoner van een ander land die
deelgenomen heeft aan een project gefinancierd door JINT vzw Van die inwoners van de
Vlaamse Gemeenschap wonen er in het Vlaams Gewest en in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest Hierdoor is de vertegenwoordiging van inwoners uit het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest ( %) in de huidige bevraging iets lager dan in de twee vorige golven
van de RAY-monitor Van de projectbegeleiders in de totale Vlaamse steekproef wonen er
slechts in de Vlaamse Gemeenschap en wonen buiten de Vlaamse Gemeenschap Van
de uit de Vlaamse Gemeenschap wonen er in het Vlaams Gewest en in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest  

 

 HET PROFIEL VAN DE PARTICIPANTEN IN DE
VLAAMSE STEEKPROEF 

In de Vlaamse steekproef participeert % aan een groepsuitwisseling % aan een mobiliteit
van jeugdwerkers % aan de EU-jeugddialoog % aan een TCA/NET-activiteit en % in een
EVS/ESC-project Opvallend is de lage participatie aan groepsuitwisselingen en de hoge
participatie aan TCA/NET-activiteiten in vergelijking met de bevraging in - De
participatie aan mobiliteit van jeugdwerkers is hoger dan in - maar vergelijkbaar
met die in -  



De meerderheid ( %) van de bereikte deelnemers in de bevraging is vrouw Dit wil niet
noodzakelijk zeggen dat vrouwen meer deelnemen aan de projecten maar kan wijzen op een
hogere responsgraad bij vrouwen De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is jaar wat
hoger is dan in de twee vorige golven van de RAY-monitor In - was deze gemiddelde
leeftijd jaar en in - jaar De hogere gemiddelde leeftijd van de totale groep
in vergelijking met de twee vorige golven kan grotendeels verklaard worden door de
samenstelling van de huidige steekproef en de hogere participatiegraad aan TCA/NET-
activiteiten en mobiliteit van jeugdwerkers De gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan
deze deelactie is traditioneel hoger dan die van de deelnemers aan de andere deelacties Dit
zien we ook in het huidig onderzoek De jongste groep is deze maal de deelnemers aan de EU-
jeugddialoog (gemiddeld jaar oud) dan die van de groepsuitwisselingen (gemiddeld jaar
oud) de deelnemers aan EVS/ESC zijn gemiddeld jaar oud De deelnemers aan mobiliteit
van jeugdwerkers zijn daarentegen gemiddeld jaar De deelnemers aan TCA/NET-
projecten zijn zoals gebruikelijk gemiddeld het oudst met jaar De grootste
leeftijdscategorie bij de participanten is de leeftijdscategorie van ouder dan jaar ( %) en
vervolgens de groep die tussen en jaar oud is ( %) De groep jonger dan jaar
vertegenwoordigt % van de deelnemers  

Van de deelnemers woont % in een stedelijk of grootstedelijk gebied Eén op vier woont in
een landelijk gebied of in een kleine stad de overige deelnemers wonen in een voorstad of in
een tussengebied Inwoners van stedelijke en grootstedelijke gebieden zijn daarom
oververtegenwoordigd in de steekproef Het percentage deelnemers dat in een landelijk
gebied of een kleine stad woont is iets lager vergeleken met dit percentage uit de -
golf van het RAY-onderzoek maar vergelijkbaar met dat uit de - bevraging  

De deelnemers die gereageerd hebben op de online enquête zijn hoogopgeleid % van hen
heeft al een hoger diploma behaald en iets minder dan de helft hiervan zit nog steeds op de
schoolbanken Bijna één op drie van de deelnemers ( %) zit in het secundair onderwijs en is
nog niet begonnen aan hogere studies Het uiteindelijk opleidingsniveau van de participanten
zal bijgevolg nog hoger zijn In vergelijking met de vorige bevragingen is het percentage dat al
een diploma hoger onderwijs heeft behaald hoger en is het percentage deelnemers dat nog
scholier is lager Ook dit kan grotendeels verklaard worden door de hogere participatie aan
TCA/NET-activiteiten en mobiliteit van jeugdwerkers onder de deelnemers aan de online
enquête en de hogere gemiddelde leeftijd die hiermee gepaard gaat Het hoogste
opleidingsniveau vinden we terug bij deelnemers aan TCA/NET-activiteiten ( %) mobiliteit
van jeugdwerkers ( %) en EVS/ESC waar het percentage hoogopgeleiden boven % ligt Het
opleidingsniveau is lager bij deelnemers aan groepsuitwisselingen ( %) Een groot deel van
deze deelnemers zit nog in het secundair onderwijs Afwijkend van de vorige twee golven van
de bevraging zijn de deelnemers aan de EU-jeugddialoog De meerderheid van deze
deelnemers ( %) heeft ten hoogste een diploma algemeen secundair onderwijs behaald Ook
in deze groep zijn er relatief veel scholieren (en ook wel studenten) Dit is dan ook gemiddeld
de jongste deelnemersgroep in de huidige bevraging  

Indien we de deelnemers die tussen en jaar oud zijn én die in het Vlaams Gewest of het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen vergelijken met gegevens van een representatieve
steekproef van Vlaamse jongeren afgenomen door het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) dan
hebben de deelnemers aan een Erasmus+ Youth in Action project geen hoger
opleidingsniveau dan Vlaamse jongeren tussen en jaar oud uit de representatieve
steekproef van het JOP-onderzoek In de vorige bevragingen was het opleidingsniveau van
Erasmus+ Youth in Action-deelnemers steevast hoger De jongeren komen ook hoofdzakelijk
uit een hoogopgeleid thuismilieu Meer dan de helft van de deelnemers heeft een vader en/of
moeder die hoogopgeleid is  

Iets minder dan de helft van de deelnemers is op het moment van deelname nog leerling of
voltijds student Dit is minder dan in de twee vorige bevragingsrondes De deelnemers die
reeds tewerkgesteld zijn zijn meestal voltijds tewerkgesteld Zes procent van de



participanten ( in het totaal) is werkloos Een aanzienlijk aandeel van de deelnemers die
werkloos zijn ( op %) is dit al voor minstens maanden  

Negentien procent van de deelnemers rekent zich tot een minderheid wat het hoogste
percentage ooit is in de opeenvolgende Vlaamse steekproeven uitgevoerd door het RAY-
netwerk Over de zes rondes waaraan Vlaanderen heeft deelgenomen is er zelfs sprake van
bijna een verdubbeling van het aandeel deelnemers dat zich tot een minderheid rekent De
belangrijkste groep binnen de minderheidsgroep beschouwt zich als een etnische en culturele
minderheid gevolgd door een taalminderheid Twaalf procent van de deelnemers spreekt
thuis een taal die niet erkend is als een officiële taal van hun land Onder inwoners uit het
Vlaams Gewest is deze groep goed voor vijftien procent van de deelnemers Onder inwoners
uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dit de helft  

De participanten aan Erasmus+ Youth in Action projecten zijn heel bereisde mensen Voor
slechts vier procent is de deelname aan het project een eerste buitenlandse ervaring De
meeste jongeren zijn al naar het buitenland geweest in het kader van een vakantie een
schooluitstap of een andere groepsuitwisseling In de huidige golf heeft % van de
deelnemers al een geschiedenis binnen het Erasmus+ Youth in Action programma (of een
voorloper) Dat is opvallend hoger dan in de twee vorige golven waar dit percentage rond de

% schommelt Dit wijst op een geringere instroom aan nieuw bloed binnen het programma
Een vaststelling die trouwens ook werd gedaan in de transnationale analyse  

Uit de respons van de deelnemers blijkt dat jongeren uit kansengroepen worden bereikt
Zeventien procent van de deelnemers rapporteert dat het moeilijk was een eigen financiële
bijdrage te leveren aan het bekostigen van hun deelname aan het project % moest
helemaal geen bijdrage betalen % van de deelnemers gaat akkoord met de stelling dat ze
in het leven minder tot veel minder kansen krijgen in vergelijking met hun leeftijdsgenoten
Eén op zes van de participanten stelt obstakels te ondervinden ten aanzien van mobiliteit
sociale en politieke participatie ( %) en onderwijs ( %) Zelfs % rapporteert problemen
ten aanzien van hun integratie op de arbeidsmarkt De belangrijkste gerapporteerde obstakels
zijn gebrek aan geld gezondheidsproblemen en familiale verplichtingen Indien we de
definitie van deelnemers uit kansengroepen uit de Erasmus+ Youth in Action programmagids
nemen (namelijk iedereen die een obstakel ondervindt waardoor internationale mobiliteit
belemmerd wordt) dan zou zelfs % van de deelnemers kunnen gecatalogeerd worden als
een kansengroep In navolging van de Vlaamse literatuur over maatschappelijke
kwetsbaarheid en armoede wordt sinds in het Vlaams onderzoek een strengere definitie
gehanteerd Volgens deze manier van operationaliseren behoort % het hoogste ooit van
de Vlaamse steekproef tot een kansengroep Volgens % van de projectbegeleiders zijn er
jongeren uit kansengroepen vertegenwoordigd in hun project De redenen hiervoor zijn aldus
de projectbegeleiders een gebrek aan geld en het wonen in een verafgelegen gebied  

 

 HET PROFIEL VAN DE PROJECTBEGELEIDERS1 
Traditioneel volgt de geslachtsverdeling van projectbegeleiders een / -verdeling In de
huidige bevraging volgt de geslachtsverdeling van de projectbegeleiders eerder die van de
deelnemers namelijk % mannen en % vrouwen Ook naar deelactie zien we een / -
verdeling van mannelijke en vrouwelijke projectbegeleiders bij groepsuitwisselingen en
mobiliteit van jeugdwerkers Bij EVS/ESC-projecten zijn zo goed als alle projectbegeleiders
vrouw De projectbegeleiders zijn gemiddeld ouder dan de participanten namelijk jaar
en de grootste groep van hen is ouder dan jaar ( %) Naargelang de deelactie zijn

 
1 Het aantal projectbegeleiders in de steekproef is gering De percentages dienen dan ook met de nodige omzichtigheid
geïnterpreteerd te worden Omwille van de leesbaarheid is hier gekozen voor percentages absolute aantallen zijn te
vinden in het hoofdrapport  



projectbegeleiders van EVS/ESC-projecten ( jaar gemiddeld) ouder dan die van
groepsuitwisselingen en mobiliteit van jeugdwerkers ( jaar oud gemiddeld)  

Eén op vijf van de projectbegeleiders studeert nog % van de projectbegeleiders heeft reeds
de studies beëindigd % van de projectbegeleiders beschikt over een hoger diploma %
van de projectbegeleiders is voltijds of deeltijds tewerkgesteld en is zo betrokken geworden
in het project De helft van de projectbegeleiders is betrokken als vrijwilliger in het project  

% van de projectbegeleiders geeft aan te behoren tot een culturele etnische of religieuze
minderheid Dit is vergelijkbaar met de waarnemingen in de vorige Vlaamse steekproeven Er
zijn geen opvallende verschillen naargelang deelactie van het programma  

Meer dan de helft van de projectbegeleiders rapporteert eerdere ervaringen met door de EU
gesubsidieerde projecten % van de projectbegeleiders is ooit al eens een projectbegeleider
geweest (dit is hoger dan in de vorige golf) de helft is ooit al eens een deelnemer geweest
van een dergelijk project Toch is het voor % van hen de eerste keer dat ze deelnemen aan
een dergelijk project Bijna de helft van de projectbegeleiders neemt zowel een
organisatorische als een pedagogische rol op in het project Meer dan drie kwart van hen is
gedurende het hele project betrokken geweest  

 

 GERAPPORTEERDE EFFECTEN 
De grootste groep participanten en projectbegeleiders gaat ermee akkoord dat ze dankzij
projectdeelname de volgende vaardigheden hebben ontwikkeld het spreken van een andere
taal het leren omgaan met mensen met een andere culturele achtergrond en het leren
werken in een team/ het zoeken naar een verstandhouding indien er zich in de groep een
meningsverschil voordoet Dit heeft betrekking op de sleutelcompetenties meertaligheid
interculturele competenties en sociale competenties Het minst zijn participanten en
projectbegeleiders akkoord met de uitspraak dat ze zelf media-inhouden hebben
aangescherpt Dit is een mediacompetentie Deelnemers aan TCA/NET-activiteiten zijn in
mindere mate akkoord dat er zich competentieontwikkeling heeft voorgedaan dan
deelnemers aan andere deelacties  

De instemming met de verdere ontwikkeling van jeugdwerkcompetenties bij de participanten
en projectbegeleiders is heel uitgesproken Bijna % van deelnemers is akkoord dat ze nu
beter niet-formeel leren snappen dat ze dit kunnen toepassen in het werken met jongeren
en dat ze geleerd hebben in een internationaal team samen te werken % stelt dat ze
geleerd hebben hoe een internationaal project op te zetten dat ze in de toekomst als het
relevant is een internationale dimensie zullen toevoegen aan de eigen werking dat ze beter
weten jongeren te betrekken in het uitwerken van een project dat ze beter een project kunnen
afstemmen op de noden en behoeften van jongeren en dat ze hiervoor de gepaste
methodieken weten te kiezen Een even grote groep weet beter de kwaliteit van een project
te garanderen Zowel participanten als projectbegeleiders zijn er het minst mee akkoord dat
ze hebben leren financiële middelen bij elkaar zoeken voor het opzetten van een jeugdproject
De grotere belangstelling voor internationaal werken bij de participanten uit zich ook in hun
intenties om tijdens het project opgebouwde contacten te blijven onderhouden en % stelt
zelfs dat ze van plan zijn in de toekomst een project op te zetten met mensen die ze hebben
leren kennen via het project  

De deelnemers aan de RAY-bevraging kunnen ook onderwerpen aanstippen die aan bod
komen in de projecten De grootste groep participanten (bijna twee derde) vermeldt de topic
‘jongeren en jeugdwerk’ Hiermee wijkt deze bevraging toch aanzienlijk af van de twee vorige
bevragingen waar culturele diversiteit het meest werd aangestipt Culturele diversiteit staat
wel nog altijd op plaats twee (net geen % van de deelnemers) Op de derde plaats komt
niet-formeel en informeel leren waarvan iets meer dan de helft van de deelnemers stelt dat



het onderwerp is aangesneden in het project Ook dit is aanzienlijk meer dan in de vorige
bevraging Dat ‘jongeren en jeugdwerk’ en ‘niet-formeel en informeel leren’ een meer
prominentere plaats hebben gekregen in de projecten is opnieuw verklaarbaar door de grotere
deelname aan TCA/NET-activiteiten en aan mobiliteit van jeugdwerkers Het zijn vooral die
deelnemers die in grotere mate beweren dat deze onderwerpen aan bod zijn gekomen tijdens
het project  

Bij de waarden springen tolerantie solidariteit en gelijkheid er uit deze zijn voor meer dan de
helft van de deelnemers belangrijker geworden Daarna volgen mensenrechten en individuele
vrijheid Bij de burgerschapswaarden komt vooral culturele diversiteit naar voor % stelt dat
dit voor hen belangrijker is geworden Bij een even grote groep deelnemers is de interesse in
het jeugdbeleid gegroeid % van de deelnemers is meer de Europese actualiteit gaan volgen
wil meer mensen uit kansengroepen ondersteunen en wil zich meer inzetten voor de strijd
tegen racisme Gedurende de looptijd van het Erasmus+ Youth in Action-programma -

is de interesse voor jeugdbeleid gegroeid en in mindere mate zien we ook een toename
bij het beschermen van het milieu en het volgen van de Europese actualiteit  

Een volgende dimensie waarnaar gepeild wordt is persoonlijke ontwikkeling Zowel
participanten als projectbegeleiders stippen aan dat ze zichzelf beter hebben leren kennen

% van de deelnemers stelt dat ze zich beter kunnen inleven in anderen en dat ze beter
kunnen omgaan met nieuwe situaties als ze werken met jongeren Twee derde heeft ook een
beter zicht gekregen op hun toekomstige professionele carrière en meer dan % heeft een
beter zicht gekregen op de competenties die ze nog kunnen bijspijkeren % van de
participanten heeft ook een beter zicht op wat ze eventueel nog bij willen leren en eventuele
nieuwe onderwijsplannen Voor een even grote groep hoort daar vreemde talen bij Bij
projectbegeleiders stelt meer dan % dat ze een beter zicht hebben gekregen op hun
sterktes en zwaktes Twee derde weet aan welke competenties ze verder moeten sleutelen
en % heeft een beter zicht op hun toekomstige professionele carrière De intentie om verder
te studeren is bij deze groep lager maar dat komt omdat een groter deel van hen reeds
geïntegreerd is op de arbeidsmarkt  

Bijna de helft van de deelnemers voelt zich na deelname aan het internationaal project meer
Europeaan en % is meer geïnteresseerd geraakt in de Europese actualiteit Voor bijna de
helft van de deelnemers is het beeld van de EU niet veranderd door hun deelname aan het
project maar voor % is dit wel het geval het beeld is positiever geworden Vooral bij de
deelnemers aan groepsuitwisselingen is dit verbeterd verslechtering van het beeld vinden we
in meerdere mate bij deelnemers aan de EU-jeugddialoog % van de projectbegeleiders
beweert iets bijgeleerd te hebben over het Europees jeugdbeleid Over de tijd zien we een
stijging van het percentage deelnemers dat beweert dat hun beeld van de EU verbeterd is In

was dit nog % In de huidige bevraging is dit percentage opgelopen tot % Ook stellen
we vast dat de in vorige bevragingen vastgestelde daling in het zich Europeaan voelen zich
in de huidige bevraging niet verder zet  

Naast individuele factoren rapporteren deelnemers in de bevraging ook gevolgen van hun
deelname op het niveau van hun organisatie Meer dan % stelt dat hun organisatie nu een
groter internationaal netwerk heeft en dat er een betere kennisoverdracht is in hun
organisatie % ziet meer participatie van jongeren in hun organisatie meer respect voor
culturele diversiteit meer capaciteit om niet-formeel leren om te zetten in de praktijk beter
projectmanagement meer en betere contacten met lokale organisaties en meer bereidheid
om kwetsbare groepen te integreren in de werking Het project heeft volgens
projectbegeleiders ook invloed op de ruimere lokale gemeenschap Zo ontvangt de lokale
gemeenschap volgens meer dan % van de projectbegeleiders het project als positief en is
die lokale gemeenschap geïnteresseerd om andere gelijkaardige projecten op te starten Ook
de Europese dimensie van het project wordt gesmaakt Toch stelt % dat de lokale
gemeenschap niet actief betrokken is geweest in het project en een even groot percentage



beweert dat de lokale gemeenschap meer moeite doet om jongeren uit kansengroepen te
betrekken  

 BETROKKENHEID EN MOTIVATIE 
De deelnemers rapporteren in eerste instantie de volgende kanalen via dewelke ze betrokken
zijn in een Erasmus+ Youth in Action-project via een jeugdorganisatie via andere organisaties
en via vrienden en kennissen Ook voor projectbegeleiders zijn jeugdorganisaties het
belangrijkste kanaal om betrokken te worden in een project Projectbegeleiders verwijzen ook
naar de informatie van het Nationaal Agentschap  

Uit de motivatie van de deelnemers blijkt dat ze vooral gedreven worden door interne
motieven dit blijkt vooral uit hun leergierigheid % doet mee om nieuwe ervaringen op te
doen % wordt aangesproken door het onderwerp van het project Meer dan de helft wil
iets nieuws leren en wil zich verder professioneel ontwikkelen Vooral dit laatste is in de
huidige bevraging significant gestegen Naast deze leergierigheid spreekt ook de mogelijkheid
tot intercultureel contact meer dan % van de deelnemers aan Instrumentele redenen
(zoals een toekomstige activiteit organiseren ( %) de eigen kansen op de arbeidsmarkt
verbeteren ( %)) drijven in mindere mate boven Ook externe motieven (aangemoedigd
worden door anderen) zijn in mindere mate aangestipt  

Nog meer dan in de vorige golven weten de deelnemers dat Erasmus+ Youth in Action
gesubsidieerd wordt door de EU Nu ligt dit op % wat % hoger is dan in de twee vorige
golven Meer dan de helft van de participanten zegt een Youthpass gekregen te hebben dankzij
hun participatie aan het project Bij de projectbegeleiders stelt bijna % dat Youthpass is
gebruikt in het project % van de deelnemers stelt dat Youthpass geïntegreerd is in het
project en dat het gebruikt wordt als een reflectiemiddel en een manier om zichzelf te
evalueren Voor % van deze deelnemers is dit een goede manier om zich meer bewust te
worden van het eigen leren Meer dan één op vier heeft ooit al eens een Youthpass gebruikt
bij een sollicitatie Degene die het reeds gebruikt hebben zijn er overwegend ( %) van
overtuigd dat hun vermelding van de Youthpass gewaardeerd werd en effectief een verschil
maakte  

 

 INVULLING EN UITWERKING VAN HET PROJECT 
Volgens de projectbegeleiders komen drie thema’s prominent aan bod in de projecten
‘culturele diversiteit’ ‘jongeren en jeugdwerk’ en ‘niet-formeel en informeel leren’ Twee jaar
terug was er een verschuiving van meer jeugdwerkgerelateerde naar meer sociale
onderwerpen merkbaar In de huidige bevraging zien we het omgekeerde sociale
onderwerpen worden in iets mindere mate aangereikt in de projecten terwijl een groter
aandeel projectbegeleiders ‘jongeren en jeugdwerk’ aanstipt als onderwerp van hun project
Verder is er een significante daling van de mate waarin Europese kwesties beleid en
structuren van de EU en het Europees jeugdbeleid aan bod zijn gekomen Er bestaat een
verschil in inhoudelijke invulling van de diverse deelacties van het programma Volgens een
groter aandeel van de projectbegeleiders van mobiliteit van jeugdwerkers komen Europees
jeugdbeleid onderwijs niet-formeel en informeel leren ondernemerschap en professionele
ontwikkeling meer aan bod in hun project in vergelijking met projectbegeleiders van
groepsuitwisselingen en EVS/ESC Een kleinere proportie van projectbegeleiders van
EVS/ESC-projecten stelt dat culturele diversiteit in hun project aan bod is gekomen  

Gemiddeld streven projecten bijna projectdoelstellingen na % van de projectbegeleiders
beweert zelfs dat alle doelstellingen opgenomen in de vragenlijst doelstellingen van hun
project zijn % van de projectbegeleiders stelt dat het project culturele diversiteit
bevordert Volgens een even groot deel van hen verbetert het project de sleutelcompetenties
van jongeren en stimuleert het de interculturele dialoog % beweert dat het niet-formeel
en informeel leren in de jeugdsector bevordert en dat de samenhang tussen verschillende



manieren van leren aan bod komt in hun project % stipt aan dat het project gericht is op
het bevorderen van solidariteit  

Bij de projectbegeleiders vindt % het project goed voorbereid en is tevreden over de
samenwerking met de projectpartners Bijna alle projectbegeleiders vinden dat de partners
respectvol met elkaar samenwerken Er zijn voor wat betreft de samenwerking de algemene
aanpak en de duurzaamheid van het project geen significante verschillen naargelang het
subsidiërend Nationaal Agentschap  

% van de participanten ondervindt problemen omwille van taal waardoor ze minder kunnen
participeren aan het project Taalproblemen lossen deelnemers op via digitale middelen maar
vooral door beroep te doen op medeparticipanten en projectbegeleiders  

De tevredenheid over het project ligt hoog bij participanten % raadt anderen aan deel te
nemen aan een gelijkaardig project Een zelfde aandeel is er mee akkoord dat een deelname
aan een project hen persoonlijk verrijkt Deelname aan een project zet aan tot verdere
participatie negen op de tien deelnemers rapporteert dat hun ervaring voor herhaling vatbaar
is! 

 


