1

Kwaliteits gebied: internationale partnerschappen
Eindversie 13 november 2019

Criteria

Voorbeelden van indicatoren

Het kader en de
Projecten zijn gebaseerd op de doelstellingen van de
beginselen van de
internationale strategie voor beroepsonderwijs enpartnerschapsprojecten opleiding of ze vormen een onderdeel van de algemene
strategie van de MBO instelling

Voorbeelden van bewijslast
strategie, actieplannen

Projecten zijn in overeenstemming met regionaal,
nationaal en EU-beleid dat van essentieel belang is op
het gebied van het beroepsonderwijs en-opleiding
De MBO instelling heeft procedures vastgesteld voor de
planning, uitvoering en monitoring van
partnerschapsprojecten

regionale, nationale en EUbeleidsdocumenten

Projecten houden rekening met de beginselen van
economische, ecologische en maatschappelijke
verantwoordelijkheid
Planning van
Partners en deelnemers aan het project zijn relevant om
partnerschapsprojecten de doelstellingen van het project te verwezenlijken
Relevante personele en toereikende financiële middelen
zijn toegewezen voor de planning van het project

projectplannen

2

Projecten hebben duidelijke doelstellingen en follow-up
is gepland om te voldoen aan de doelstellingen
Partners zijn het eens geworden over de taken en
verantwoordelijkheden in het project
Communicatie tussen partners en de stakeholders is
gepland
De MBO instelling heeft belangrijke competenties en
expertise in het project vastgesteld
Het gebruik en de duurzaamheid van de
projectresultaten zijn gepland
Risicoanalyse wordt uitgevoerd bij het plannen van de
projecten
Uitvoering van de
projecten en
betrokkenheid van de
belangrijkste actoren

De MBO instelling voert het project uit in
overeenstemming met het actieplan, het budget en de
richtlijnen van de financierings autoriteiten
Projectpartners nemen deel aan het project zoals
afgesproken
Projectpartners passen het projectplan aan op basis van
de follow-up van het project, feedback en evaluatie
indien nodig

3

De middelen voor de uitvoering van het project worden
indien nodig toegewezen en aangepast
De project coördinator en partners monitoren de
voortgang van het project, inclusief financiering
Alle projectpartners nemen deel aan het ontwerp, de
distributie en het gebruik van producten en resultaten
Het gebruik en de duurzaamheid van de
projectresultaten zijn gewaarborgd
Monitoring en
evaluatie van de
projecten

Projecten worden op regelmatige basis geëvalueerd in
overeenstemming met het projectplan en het
evaluatieplan van de MBO instelling
De resultaten en de impact van het project worden
geëvalueerd door middel van overeengekomen
methoden en indicatoren
De MBO instelling communiceert over de
evaluatieresultaten aan de stakeholders

Verbetering

De MBO instelling identificeert en prioriteert
verbeterpunten

projectplannen, evaluatieplannen

4

De subsidieverstrekker verbetert de projectprocessen
voortdurend op basis van de evaluatie-, monitoring-en
feedback resultaten

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze bekendmaking vormt geen goedkeuring van de inhoud die
alleen de standpunten van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebruik
dat kan worden gemaakt van de informatie Daarin.

