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JINT ZOEKT ASSESSOREN VOOR ERASMUS+: YOUTH IN 
ACTION EN EUROPEAN SOLIDARITY CORPS 
 

Het Nationaal Agentschap JINT voert de Europees subsidieprogramma’s Erasmus+: Youth in 

Action (2014-2020) en European Solidarity Corps (2018-2020) uit in Vlaanderen. Dit 

gebeurt in opdracht van de Europese Commissie en de Vlaamse Gemeenschap. 

Voor het beoordelen van ingediende projecten binnen deze subsidieprogramma’s doet het 

Nationaal Agentschap een beroep op onafhankelijke experts uit Vlaanderen en daarbuiten, 

ten einde onpartijdigheid te garanderen, evenals een gelijke behandeling van alle 

projectindieners. 

We zoeken specifiek naar personen voor het beoordelen van ingediende projecten, 

eindverslagen en erkenningsaanvragen voor het quality label binnen het kader van het 

Solidarity Corps.  

 

Over Erasmus+ Youth in Action 

Erasmus+ is het programma van de Europese Commissie voor onderwijs, vorming, jeugd en sport. Dit 

programma loopt van 2014 tot 2020. 

 

Door te investeren in onderwijs, niet-formeel leren en training beoogt Erasmus+ bij te dragen aan de 

persoonlijke ontwikkeling, het opdoen van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van de kansen op 

de arbeidsmarkt voor iedereen in Europa. 

 

Het jeugddeel - Youth in Action - biedt subsidiemogelijkheden voor jongeren, jeugdwerk, 

jeugdorganisaties en jeugdbeleid. Daarbij gaan kwaliteit en kwantiteit hand in hand samen. 

 

De drie pijlers van het Erasmus+ programma zijn:  

 Key Action 1: leermobiliteit (KA1)  

 Key Action 2: strategische partnerschappen (KA2)  

 Key Action 3: beleidsondersteuning (KA3)  
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Onder de 3 pijlers zijn er verschillende mogelijkheden  

 Leermobiliteit (KA1)  

 

o Groepsuitwisselingen: Groepen jongeren uit verschillende landen ontmoeten elkaar 

rond een zelfgekozen thema. De jongeren werken zelf mee aan het programma. De 

rode draad is ideeën en ervaringen uitwisselen. 

o Mobiliteit van jeugdwerkers: Deze activiteiten ondersteunen de professionele 

ontwikkeling van jeugdwerkers. Zowel beroepskrachten als vrijwilligers kunnen 

inspiratie opdoen om de kwaliteit van hun projecten en organisatie te verstevigen. 

Verschillende soorten activiteiten zijn mogelijk: conferenties, seminaries, 

vormingen, partnerzoek seminaries, studiebezoeken, jobshadowing, … 

 

 

 Strategische partnerschappen (KA2)  

 

Een langdurige internationale strategische samenwerking met focus op ‘Jeugd’ om organisaties of 

informele groepjes jongeren te versterken met het oog op … 

o uitwisselen van ‘good practices’ 

De belangrijkste doelstellingen zijn het ontwikkelen en versterken van netwerken, het versterken van 

de capaciteit om op transnationaal niveau actief te zijn, en het delen en bevragen van ideeën, 

praktijken en methoden.  

Deze projecten worden verwacht om de resultaten van hun activiteiten te verspreiden, op een manier 

die in verhouding staat tot het doel en de omvang van het project. Er kunnen ook tastbare resultaten 

ontwikkeld worden. Deze resultaten en activiteiten kunnen gefinancierd worden door het budget voor 

‘project management and implementation’.  

Jongereninitiatief: groepjes jongeren, vanuit een organisatie of een informele groep, zetten samen 

een vernieuwend internationaal project op rond een gemeenschappelijk thema. De jongeren 

bedenken en voeren zelf het project uit. Ze werken samen zowel activiteiten uit in hun eigen land, 

als op een internationaal niveau met de buitenlandse groep(en).  

o innovatie  

Projecten ontwikkelen vernieuwende resultaten en engageren zich tot een intensieve verspreiding 

van bestaande en nieuw ontwikkelde producten.  

Hierbij is er de mogelijkheid om een apart budget aan te vragen voor de ontwikkeling van deze 

producten en de verspreiding ervan via ‘multiplier events’. 

 

 Beleidsondersteuning (KA3)  

 

o Jeugdbeleidsmeetings: Activiteiten die actieve participatie van jongeren 

bevorderen in het democratische leven en het debat aanmoedigen rond de 
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thema’s en prioriteiten van de EU Jeugdstrategie. Er zijn twee soorten 

activiteiten: nationale jongerenbijeenkomsten en internationale 

jongerenconferenties.  

 

Meer info kan je vinden op www.youthinaction.be 

Over het European Solidarity Corps 

Het European Solidarity Corps is een Europees subsidieprogramma waarbij de Europese Unie nog meer 

wil inzetten op solidariteitsprojecten van en voor jongeren in Europa. 

Het European Solidarity Corps omvat 3 acties: 

 Vrijwilligerswerk (ESC11): Vrijwilligerswerkactiviteiten zijn solidariteitsactiviteiten voor een 

periode tot 12 maanden. Het geeft aan jongeren de kans om bij te dragen aan de dagelijkse 

werking van organisaties en dragen bij aan de lokale gemeenschappen waarin ze plaatsvinden. 

o Individual volunteering is voltijds vrijwilligerswerk voor een duur van 2 tot 12 

maanden; 

o Volunteering teams zijn solidariteitsactiviteiten die 10 tot 40 jongeren uit minstens 2 

verschillende landen de kans te geven om samen voor een periode van 2 weken tot 2 

maanden vrijwilligerswerk te ondernemen. 

 Jobs en Stages (ESC21): 

o Stage: een European Solidarity Corps stage is een voltijdse stage van 2 tot 6 maanden 

in lijn met de nationale wetgeving en die voldoet aan bijkomende criteria zoals 

bepaald door de Europese Commissie; 

o Job: een European Solidarity job is een job met een minimale duur van 3 maanden in 

lijn met de nationale wetgeving die betaald wordt door de werkgever van de 

deelnemer en die voldoet aan bijkomende criteria zoals bepaald door de Europese 

Commissie. 

 Solidariteitsprojecten (ESC31): 

Solidariteitsprojecten zijn nationale solidariteitsactiviteiten die geïnitieerd, opgezet en uitgevoerd 

worden door de jongeren zelf voor een periode van 2 tot 12 maanden. Het geeft aan een groep van 

minstens 5 jongeren de kans om hun solidariteit uit te drukken door verantwoordelijkheid te nemen 

tot een positieve verandering in hun lokale gemeenschap. 

Elke organisatie die een vrijwilligerswerk-, jobs-en/of stageproject wil indienen moet beschikken over 

een quality label. (ESC52). 

Meer info over de acties en het quality label vind je op onze website. 

mailto:jint@jint.be
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Oproep assessoren voor Erasmus+: Youth in Action en            
European Solidarity Corps projecten 

Het Nationaal Agentschap JINT voert de Europees subsidieprogramma’s Erasmus+: Youth in Action 

(2014-2020) en European Solidarity Corps (2018-2020) uit in Vlaanderen. Dit gebeurt in opdracht 

van de Europese Commissie en de Vlaamse Gemeenschap. 

Voor het beoordelen van ingediende projecten binnen deze subsidieprogramma’s doet het Nationaal 

Agentschap een beroep op onafhankelijke experts uit Vlaanderen en daarbuiten, ten einde 

onpartijdigheid te garanderen, evenals een gelijke behandeling van alle projectindieners. 

JINT is specifiek op zoek naar personen voor: 

- Het beoordelen van ingediende projecten en eindverslagen voor alle acties. 

- Het beoordelen van ingediende Quality Labels van supporting en gastorganisatie voor 

vrijwilligerswerk, jobs en stages. 

De assessoren staan in voor de kwalitatieve beoordeling van de projecten aan de hand van een 

vooropgesteld kwaliteitskader. De dossiers worden per deadline aan de assessor bezorgd en dan kan 

hij/zij deze op een periode van een 9-tal dagen op zijn/haar eigen tempo evalueren. Voor de meeste 

projecten is er ook een consolidatie met een mede-assessor nodig in de week na het individuele 

assessment. Aanvragen voor het Quality Label hebben geen deadline maar moeten binnen een periode 

van 5 weken door 2 assessoren geëvalueerd en geconsolideerd worden, soms is er ook een bezoek aan 

de organisatie nodig. De eindverslagen hebben geen deadlines en assessoren kunnen aangeven of ze 

in een bepaalde periode wel of niet eindverslagen mee willen beoordelen. De evaluatie van de 

eindverslagen moet binnen de 14 dagen gebeuren. 

Het Erasmus+: Youth in Action programma telt 3 deadlines per jaar waarop organisaties aanvragen 

kunnen indienen die nadien door de assessor beoordeelt worden. Voor 2020 zijn dit: 

- 5 februari 2020   

- 30 april 2020     

- 1 oktober 2020     

Het European Solidarity Corps telt in principe 3 deadlines per jaar waarop organisaties aanvragen 

kunnen indienen die nadien door assessoren beoordeelt worden. Voor 2018/2019 zijn dit: 

- 5 februari 2020   

- 30 april 2020     

1 oktober 2020 
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Gemiddeld neemt een assessment drie uur in beslag voor projecten minder dan 60.000 euro, en langer 

en intensiever voor projecten die meer dan 60.000 euro zijn of voor projecten met meerdere 

volwaardige activiteiten, meer dan €25.000 in KA105. 

De assessments worden door de assessoren onafhankelijk van elkaar gemaakt d.m.v. van een online 

assessment tool (OEET) van de Europese Commissie. We streven naar een maximum van 7 dossiers per 

assessor per deadline. Als een dossier wordt beoordeeld door twee assessoren, neemt een van de 

assessoren ook de rol op van consolidator, dit behoort tot het standaardtaak van een assessor bij het 

beoordelen van een dossier. 

Oproep assessoren voor Quality Label  

JINT is specifiek op zoek naar (extra) personen voor het beoordelen van ingediende Quality Labels 

van ondersteunende en gastorganisatie voor vrijwilligerswerk, jobs en stages. 

 

De algemene inhoudelijke bepalingen en richtlijnen zoals beschreven in de oproep voor assessoren 

van eind 2018 blijven gelden. Daarnaast hebben we de toelichting in de assessorengids geüpdatet voor 

het Quality Label, je leest deze ook hier: 

 

Aandachtspunten Quality Label – ESC52 

Het Quality Label – de vroegere accreditatie – wordt uitgereikt aan organisaties die vrijwilligers, 

stagiairs of werknemers willen hosten of willen ondersteunen om naar het buitenland te gaan.  

Alleen wie een geldig QL op zak heeft, is in staat een aanvraag in te dienen op één van de 

deadlines. Een QL is vaak geldig tot het einde van het lopende programma of tot een bepaalde 

einddatum zoals afgesproken. Indien op basis van een assessment er goede reden is om een label te 

beperken in de tijd, dan kan dit dus.  

 

Binnen het Corps kun je voor verschillende rollen een QL-aanvraag indienen: 

- Eentje voor volunteering met de keuze tussen supporting (het vroegere sending + 

coordinating) en hosting 

- Eentje voor stages 

- Eentje voor jobs 

 

Een QL kan op elk moment ingediend worden door een organisatie, hieraan hangt geen deadline 

vast. Denk niet: “het is maar een QL, de indiener zal zich wel bewijzen in het échte 

aanvraagdossier.” Het Quality Label gaat over de basiswerking van een organisatie en peilt naar de 

voorwaarden voor een kwalitatieve basis om eventuele projecten binnen het Solidarity Corps op te 

zetten.  

 

Een Quality labelaanvraag verloopt in 2 delen. In een eerste luik beoordeel jij als assessor – let op, 

er is maar één externe assessor – de aanvraag en formuleer je in het assessment sterke en 

aandachtspunten en geef je aan welke zeker moeten bekeken worden tijdens het QL-bezoek. Een 

tweede luik is – je las het al – een bezoek ter plaatse (indien de aanvraag enkel over de 

ondersteunende rol voor vrijwilligerswerk gaat, kan ook een afspraak gemaakt worden bij Jint vb.). 

mailto:jint@jint.be
https://www.jint.be/Portals/0/call-assessoren-YiA-ESC-2019-1.pdf
https://www.europeansolidaritycorps.be/organisaties/assessorengids2019/
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Jijzelf als assessor doet het bezoek, samen met een stafmedewerker van Jint. Het bezoek zorgt 

ervoor dat de beoordeling grondiger kan en we de info uit de aanvraag kunnen toetsen aan de 

realiteit. Dit is voor zowel jou als Jint een toegevoegde waarde. Als je dit graag wil, kunnen we jou 

als assessor vooral organisaties laten bezoeken die gelegen zijn in jouw regio.  

Tijdens het bezoek kan extra informatie vergaard worden en kunnen aandachtspunten besproken 

worden. De Jint-stafmedewerker giet dit in overleg met jou in een verslag. Tenslotte doe je de 

consolidatie op basis van het aanvraagformulier én het verslag van het bezoek.  

 

Wil je de organisatie een kans geven, maar vind je het QL nog niet sterk genoeg? Dan kun je ook een 

QL toekennen voor een bepaalde periode – bijvoorbeeld een jaar. Overleg dit eerst met ons en 

beargumenteer. 

 

Merken we dat het niet meer goed loopt in een organisatie, weet dan dat JINT altijd het recht heeft 

om een Quality Label in te trekken. 

 

Procedure: 

- Wanneer een QL binnenkomt (dit kan dus het hele jaar door), gaan we op zoek naar een 

assessor 

- Afhankelijk van de drukte / urgentie heb je 1 tot 3 weken tijd om deel 1 van het assessment 

uit te voeren – de beoordeling op papier van de aanvraag. Ook horen we dan graag wanneer 

je beschikbaar bent voor een bezoek. 

- Als we mailen om te horen of je kunt assessen, krijgen we graag zo snel mogelijk antwoord 

zodat we eventueel verder kunnen zoeken. Als je wel wil/kan assessen maar het bezoek en 

de consolidatie daarna echt niet lukken, geef dan ook zeker een seintje dan bekijken we 

dit! 

- Feedback voor een Vlaamstalige organisatie willen we in het NL, voor een INGO krijgen we 

die graag in het Engels.  

- We plannen samen een bezoek en maken daarna een verslag, dat je verwerkt in de 

consolidatie.  

- Je vergoeding is voor enkel het eerste assessment of voor het hele proces.   

 

De groep assessoren komt jaarlijks een tweetal keer samen, voor opleiding, en om het 

beoordelingswerk op elkaar af te stemmen, te evalueren en het evaluatiesysteem verder vorm te 

geven. 

De groep assessoren is samengesteld uit onafhankelijke experts, en wordt ondersteund door de JINT-

stafmedewerkers, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het Erasmus+: Youth in Action en 

European Solidarity Corps programma. 

De assessoren werken binnen een door het Nationaal Agentschap formeel vastgelegd procedurekader. 

De procedures bevatten zowel de manier van werken als de formele regels op basis waarvan 

beslissingen genomen worden. Deze moeten in overeenstemming zijn met de regels vastgelegd door 

de Europese Commissie en de richtlijnen zoals deze vermeld staan in de “Guide for experts on quality 

assessment”. 

 

mailto:jint@jint.be
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De groep assessoren telt een 40-tal leden, deze zijn nodig om op jaarbasis alle projecten in de 

Europese programma’s te beoordelen. 

We verwachten van de onafhankelijke experts als assessoren dat ze: 

 Zich kunnen vinden in de opdrachtbepaling, de missie en doelstellingen van JINT vzw. 

 De doelstellingen van het Erasmus+: Youth in Action en het European Solidarity Corps 

programma onderschrijven. 

 De inhoud en doelstellingen van de verschillende acties in het subsidieprogramma’s kennen. 

 Voeling hebben met het opzetten van jongerenprojecten en/of projecten tussen verschillende 

sectoren onderling (jeugd, onderwijs, sport) en dit in een in internationale, interculturele 

context. 

 Een ruime kijk hebben op de leefwereld van jongeren en op de jeugdwerksector in 

Vlaanderen. 

 Zich 2 x per jaar een halve dag kunnen vrijmaken voor het deelnemen aan de vorming van de 

assessorengroep. 

 Per selectieronde de nodige tijd kunnen vrijmaken om gemiddeld 7 ingediende projecten 

grondig door te lezen en te beoordelen volgens een vooropgesteld kwaliteitskader en in de 

online tool (OEET) die ter beschikking wordt gesteld door de Europese Commissie. 

 Op jaarbasis gemiddeld 20 projecten evalueren. 

 Op jaarbasis een 8-tal eindverslagen beoordelen volgens een vooropgesteld kwaliteitskader 

en in de online tool (OEET) die ter beschikking wordt gesteld door de Europese Commissie. 

 Ingediende projecten zowel in de Nederlandse als Engelse taal kunnen beoordelen.  

 Onder voorbehoud van de goedkeuring van de deadlines voor 2019-2020 gebeuren de 

assessments begin maart, eind mei en eind oktober. 

 Aangeven voor welke acties/soort activiteit (groepsuitwisselingen, mobiliteit van 

jeugdwerkers, kleine of grote projecten, vrijwilligersprojecten, jobs en stages, 

solidariteitsprojecten, …) ze kwalitatieve beoordelingen willen uitvoeren. 

 Bereid zijn om een verklaring te ondertekenen over het vermijden van belangenvermenging, 

en discreet om gaan met informatie verkregen tijdens de kwalitatieve beoordeling. 

 Discreet omgaan met hun taak als assessor. 

 Een engagement willen opnemen tot eind 2020 die in een overeenkomst met JINT wordt 

vastgelegd. 

 

JINT streeft diversiteit na in de samenstelling van de assessorengroep. 

 

Noot: De eindverslagen en de Quality Labels onder het European Solidarity Corps zijn niet onderhevig 

aan de algemene deadlines, maar worden beoordeeld binnen de 5 weken na het indienen van de 

aanvraag voor het Quality Label en 14 dagen voor de eindverslagen. Beoordelingen van de 

eindverslagen en Quality Labels gebeuren doorheen het hele jaar. 

 

 

JINT biedt: 

 Specifieke vorming rond de Europese programma’s en de assessmentprocedure. Er is steeds 

een verplichte vorming voor je kan starten met assessen. Contacteer ons voor de exacte 
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data (begin maart en midden oktober). Ad-hoc worden er extra vormingen voorzien indien 

nodig. 

 Betrokkenheid bij het uitzetten van de bakens van het Erasmus+: Youth in Action en European 

Solidarity Corps programma in Vlaanderen. 

 Gratis deelname aan nationale en internationale vormingsactiviteiten over Youth in Action en 

het European Solidarity Corps (mede)georganiseerd door JINT en waarbij JINT in een deel van 

de kosten tegemoet kan komen. 

 

 

Vergoeding: 

De financiële voorwaarden voor je inspanning zijn als volgt: 

 

Type opdracht Bedrag per dossier 
Bedrag per 

eindverslag 

KA105 – groepsuitwisselingen 

en mobiliteit van 

jeugdwerkers  

< 25.000 euro 

40 euro 35 euro 

KA105 – 

groepsuitwisselingen, 

mobiliteit van jeugdwerkers 

> 25.000 euro 

50 euro 50 euro 

KA205 – strategische 

partnerschappen  

< 60.000 euro 

60 euro 50 euro 

KA205 – strategische 

partnerschappen  

> 60.000 euro 

60 euro 60 euro 

KA3 - jeugdbeleidsmeetings 40 euro 35 euro 

ESC52 – Quality Label 

100 euro inclusief 

bezoek en 

consolidatie; 40 euro 

excl. bezoek 

nvt 

ESC11 - volunteering 

< 60.000 euro 
30 euro 25 euro 

ESC11 - volunteering 

> 60.000 euro 
60 euro 50 euro 

ESC21 – Traineeships and 

Jobs 

< 60.000 euro 

40 euro 25 euro 

ESC21 – Traineeships and 

Jobs > 60.000 euro 
60 euro 50 euro 

ESC31 – Solidarity Projects 40 euro 35 euro 

mailto:jint@jint.be


 

 
(t) 02 209 07 20 
jint@jint.be 

www.jint.be 

JINT vzw 

Grétrystraat 26 

1000 BRUSSEL 

Trainingsdagen 

Onkostenvergoeding 

voor de 

bijeenkomsten  

 

Als zelfstandige mag je hierbij BTW aanrekenen. 

 

Selectie van de kandidaten: 

 

Kandidaturen worden via het formulier ‘kandidaatstelling’ verwacht bij mauro.desira@jint.be 

De kandidaatstelling kan het hele jaar door gebeuren, onafhankelijk van de deadline.  

  

Met de geselecteerde kandidaten wordt een (telefoon)gesprek gevoerd. 

JINT stelt, op basis van je kandidaatstelling en een gesprek, de meest geschikte kandidaten voor aan 

de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur neemt een beslissing hierover. 

 

Meer info: 

JINT vzw 

Grétrystraat 26  

1000 Brussel 

02/209.07.20 

Mauro Desira 
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