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1. Voorwoord 
 

European Knowledge Centre for Mobility II (EUKCEM II) is een door de EU gefinancierd project dat valt onder 

Erasmus + KA 2 Strategic Partnerships (2015-1-DE02-KA202-002505), met als doelstellingen het ontwikkelen van 

trainingen en het verstrekken van praktische informatie ten behoeve van de organisatie van de internationale 

mobiliteit.   

Deze handleiding is een van de uitkomsten die betrekking heeft op Intellectual Output 5: ‘Training Module – Step by 

Step through the Final Report Template’ - welke bevatten geschreven PDF-handleidingen om de trainingen en de 

webinar te ondersteunen.   

De online training (webinar) vond in juni 2018 online plaats en is beschikbaar als opgenomen versie op de EUKCEM-

website voor andere eindgebruikers. De Webinar en de inhoud van de training werden ontwikkeld en afgeleverd 

door het EUKCEM-partnerschap.  

Dit document is geschreven, herzien en bewerkt door het EUKCEM-partnerschap.  

 

 

 

 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of 

the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein.   
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2.  Hoe jouw Beneficiary Report te voltooien en versturen 

De gebruiker van de Project Beneficiary – Mobility Tool dient in te loggen via de Mobility Tool via het ECAS Portal 

met behulp van het ECAS gebruikersnaam en password.   

- Klik op deze link: https://webgate.ec.europa.eu/cas/login  

 

 

 

 

 

 

 

De eindrapportage is samengesteld op basis 

van informatie verstrekt door de MT. Dat 

betekent dat deze up-to-date is. 



 

 

 

De deelnemer moet vervolgens het juiste project kiezen om in te vullen en in te dienen.  

 

Op dit punt controleert de projectorganisatie de details in het rapport en dat de inhoudsinformatie up-to-date is, 

inclusief: projectinformatie, details van de Call, datum, enz., de projectorganisatie, het nationaal agentschap en 

projecthistorie van de Mobility Tool. Als alles correct is, gaat u door naar het volgende gedeelte, als informatie 

onjuist is, wijzig dit dan. In de Mobility Tool kunt u nu de gegevens van de deelnemer bewerken. Alle aanpassingen 

die hier worden aangebracht, werken door in de andere secties van de Mobility Tool, zoals de samenvatting van 

bijvoorbeeld de begroting. In het volgende gedeelte worden het totale goedgekeurde budget en de huidige 

uitgaven, de soort activiteit en de uitgaven weergegeven. Op dit punt moet u de ‘Organisational support’ opnemen. 

De totaalkolommen produceren de definitieve cijfers en het percentage van de uitgaven voor elke begrotingslijn.  

Als u meer dan een 1 project in de MT 

hebt, kies het juist e project. 



 

 

 

 

 Opmerking: als organisatorische details moeten worden bijgewerkt, moet de projectorganisatie het NA 

informeren en zodra de aanpassing/wijziging door het NA is verwerkt, wordt het in de Mobility Tool 

aangepast. Wanneer alles correct is, moet de deelnemer zich wenden tot het Beneficiary-rapport dat zal 

worden gegenereerd door op het tabblad rapporten te klikken.  

 

Voor de juistheid is het belangrijk om de 

informatie in de MT te controleren en te 

vergelijken met uw eigen gegevens..  



 

 

 

 Op dit punt zal het rapport een concept rapport maken dat beschikbaar is voor bewerken. Als u op de 

knop Bewerken klikt, worden de ‘Written Beneficiary Report Sections’ gemaakt, waarbij alle secties 

volledig moeten worden ingevuld  voordat de eindrapportage wordt verzonden. 

Algemene informatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijkste inhoud: Vorm van het verslag  

Aantal bijlagen:  

 

3. Stap voor Stap 

Het verslag wordt door de Mobiity Tool gemaakt en bevat de volgende hoofdonderdelen:  Context: dit 
onderdeel bevat enkele algemene informatie over uw project; 

 Samenvatting Project: dit onderdeel geeft een samenvatting van uw project en de betrokken 
partnerorganisaties; 

 Beschrijving van het Project: in dit onderdeel wordt u gevraagd informatie te geven over de doelstellingen 
en de onderwerpen gerelateerd aan uw project; 

 Erasmus+ 

 Individuele mobiliteiten 

 Mobiliteiten van studenten en medewerkers 

 MBO-studenten en medewerkersmobiliteit 

 Call 2016 

 Ronde 1 

 Grant Agreement Number 2016-1-UK01-KA102-000000 

 Soort verslag: Eind 

 Datum van verzending: 29/08/2017 

 Naam van de wettige vertegenwoordiger: 



 

 

 

 Implementatie van het Project 
 Activiteiten 
 Profiel van de deelnemers 
 Leeruitkomsten en Impact 
 Disseminatie van de Projectresultaten 
 Toekomstplannen en suggesties 
 Budget 

 
Sommige delen van dit rapport zijn voor uw gemak voorzien van informatie uit de Mobility Tool +. 
 

 
 

 

 

 

3.1 Context 

 
Dit onderdeel vat enige algemene informatie samen over uw project; 

Deze sectie geeft de samenvatting van 

de inhoud, sommige delen zijn vooraf 

ingevuld, andere gedeelten vereisen 

invoer. Klik of scrol om secties te 

openen. 



 

 

 

 

Project Identificatie 

 

Nationaal Agentschap van de begunstigde organisatie 

Identificatie British Council, in partnership with Ecorys UK – British 
Council 

Voor meer gegevens over beschikbare nationale agentschappen Erasmus+ , raadpleeg de volgende pagina: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en   

 



 

 

 

 

3.2 Projectsamenvatting 
 

Dit onderdeel geeft een samenvatting van uw project en de organisaties, die  

betrokken zijn als partner; Geef een korte samenvatting van uw project na  

voltooiing.   

Bedenk dat deze sectie (of een gedeelte ervan) kan worden gebruikt in publicaties van de Europese Commissie, 

uitvoerende agentschappen of nationale agentschappen of bij het geven van informatie over een voltooid 

project. Het geeft ook input voor het Erasmus+-disseminatieplatform (zie bijlage III van de programmagids over 

disseminatie-richtlijnen). 

De belangrijkste elementen die moeten worden genoemd, zijn: context / achtergrond van het project; doelen; 

nummer en type / profiel van deelnemers; beschrijving van ondernomen activiteiten; behaalde resultaten en 

impact; indien relevant, voordelen op langere termijn.  

Wees bondig en duidelijk 

   

 

Notes:  
 

Als dit niet in het Engels is geschreven, moet u een vertaalde versie opgeven. 

Samenvatting van de deelnemende organisaties 

Rol van de  
organisatie 

PIC van de 
organisatie 

Naam van de organisatie 
 

Land van de 

organisatie 
Soort of organisatie 

Accreditatie van 
de organisatie 

(indien van 
toepassing) 

Deze samenvatting moet in de eigen 

taal worden opgesteld en in het 

Engels. Daarom, als we in een sectie 

wijzigingen aanbrengen, moeten we 

onthouden dat we ook in de andere 

sectie de wijzigingen moeten 

aanbrengen. 



 

 

 

Organisatie 
aanvrager 

 IES MANUEL DE FALLA Spain School/Institute/Educational 
centre – Vocational Training 
(tertiary level) 

 

Partner 
organisatie 

 Lycee Helene BOUCHER France School/Institute/Educational 
centre – Vocational Training 
(secondary level) 

 

Partner 
organisatie 

 Scottish Rugby Union 
UKreich 

Sportverband  

 

Het aantal deelnemende organisatiess:     __________  

 

3.3 Beschrijving van het Project 
 

In deze sectie wordt u gevraagd om informatie te geven over de doelstellingen en onderwerpen die door uw project 

worden behandeld;  

Zijn alle oorspronkelijke doelstellingen van het project bereikt? Hoe zijn ze bereikt? Geef alsjeblieft commentaar op 

eventuele doelstellingen die niet zijn behaald in het project. Beschrijf prestaties die de aanvankelijke verwachtingen 

hebben overtroffen.  

Hoe hebben de deelnemende organisaties bijgedragen aan het project? Welke ervaringen en competenties brachten 

zij in het project?  

Wat waren de meest relevante onderwerpen die door uw project werden behandeld? (meerdere selectie mogelijk)  

(Voorbeelden gebaseerd op de aanvraag) 

- Onderwerpen op de arbeidsmarkt, inclusief beroepskeuzebegeleiding en jeugdwerkloosheid 

- Innovatieve lesplannen / pedagogische methoden / ontwikkeling van vervolgopleidingen 

- Instellingen en / of methoden voor kwaliteitsverbetering (ook voor scholen) 

 
Als de gekozen onderwerpen verschillen van degene uit de aanvraag, leg dan uit waarom.  

 
Welke activiteiten voerde u uit om te beoordelen in hoeverre uw project zijn doelstellingen heeft bereikt en 

resultaten heeft opgeleverd? Hoe heb je het succesniveau gemeten?  

Deze informatie is al ingevuld en kan niet worden 

gewijzigd, het rapport wordt rechtstreeks 

overgenomen uit de Mobility Tool. Controleer op 

nauwkeurigheid. 

Er dient te worden opgemerkt dat 

er enkele verschillen kunnen zijn in 

de volgorde van vragen gesteld door 

de Europese agentschapen 



 

 

 

 
 

3.4 Implementatie van het Project 
 
Praktische afspraken en Project Management  

 Hoe hebben de deelnemende organisaties praktische en logistieke zaken afgehandeld (bijvoorbeeld reizen, 

accommodatie, verzekering, veiligheid en bescherming van deelnemers, visa, werkvergunning, sociale zekerheid, 

mentorschap en ondersteuning, voorbereidende vergaderingen met partners, enz.)? 

 

 

Hoe waren kwaliteits- en managementzaken (bijvoorbeeld het opstellen van overeenkomsten of Memoranda of 
Understanding met partners, het leerovereenkomsten met deelnemers, enz.) geregeld en door wie? 

 
 
 

 

Er dient te worden opgemerkt dat verschillende Europese agentschappen 

hier aanvullende gegevens met betrekking tot de inhoud kunnen vragen, 

bijvoorbeeld het selectieproces van deelnemers. 

Vul zo volledig mogelijk in, het is 

essentieel om alle belangrijke 

feiten en details als bewijs toe te 

voegen, voorbeelden van goede 

praktijken. 



 

 

 

Welke voorbereiding werd aangeboden aan het verschillende soorten deelnemers (bijvoorbeeld taakgerelateerd, 

intercultureel, taalkundig, risicopreventie etc.)? Wie heeft dergelijke voorbereidende activiteiten aangeboden? Hoe 

beoordeelde u het niveau van bruikbaarheid van dergelijke voorbereidende activiteiten? 

 
 

 

 

 Hoe werden de monitoring en/of de ondersteuning van deelnemers tijdens de activiteiten uitgevoerd?  

 
 

 

 

 
Beschrijf eventuele problemen of moeilijkheden die u tijdens het project hebt ondervonden en de oplossingen die 

zijn toegepast. 

 
 

Opmerking: Alle secties zijn uitvouwbare vakken met voldoende ruimte voor meerdere hoeveelheden tekst.   

Over de interculturele- en taaltraining (als OLS-licenties 

vereist zijn, moet worden uitgelegd hoe deze zijn beheerd 

en gecontroleerd). 

Het is ook nodig in dit gedeelte om de 

verantwoordelijkheden van elk van de betrokken 

partijen uit te leggen, wie ze zijn en hoe taken worden 

verdeeld. 



 

 

 

3.5 Activiteiten 
 

Overzicht van de activiteiten 

 

Beschrijf hoe de activiteiten werden georganiseerd. Wat waren de gebruikte werkmethoden? Hoe heb je 
samengewerkt en met deelnemende organisaties gecommuniceerd? Geef ook de redenen aan voor eventuele 
wijzigingen tussen de activiteiten die u gepland had tijdens de aanvraagfase en de uiteindelijk gerealiseerde doelen. 

 

 

 Overzicht van de mobiliteitsstromen 



 

 

 

 

3.6 Deelnemers 
 

Beschrijf de achtergrond en het profiel van de deelnemers (leeftijd, geslacht, etniciteit, beroepsprofiel, enz.) die bij 

het project betrokken waren en hoe deze deelnemers werden geselecteerd. 

Overzicht van de deelnemers 

 

Geslacht 



 

 

 

Soort activiteit Vrouw Man Niet gedefinieerd  
 

VET learners in companies    

Staff training abroad    

Totaal    

 

 

Deelnemers vanuit het zendende land 

 

  

3.7 Feedback van de deelnemers 
 

Geef een samenvatting van de feedback van uw deelnemers, evenals de suggesties voor wijzigingen en opgetreden 

problemen / moeilijkheden (indien van toepassing). 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

3.8 Leeruitkomsten en Impact 
 

Leeruitkomsten  

eschrijf voor elke uitgevoerde activiteit welke competenties (dat wil zeggen kennis, vaardigheden en attitudes / 
gedragingen) zijn verworven / verbeterd door de deelnemers in uw project? Kwamen deze overeen met wat u had 
gepland? Zo niet, leg uit. 

U kunt de resultaten van de participants’ reports gebruiken als basis voor uw beschrijving. 

 

  

 De door de deelnemers ontvangen erkenning  

 

Impact 

Beschrijf welke impact dan ook het had op de deelnemers, deelnemende organisaties, doelgroepen en andere 
relevante belanghebbenden 



 

 

 

 

 
In hoeverre hebben de deelnemende organisaties hun vermogen om samen te werken op Europees / internationaal 
niveau vergroot? 4 - in zeer hoge mate 
Beschrijf de bredere impact van het project op lokaal, regionaal, nationaal, Europees en / of internationaal niveau. 

 

 

3.9 Disseminatie van de projectresultaten 
 



 

 

 

  
3.10 Toekomstige plannen en suggesties 
 



 

 

 

  
 

Verstrek alle overige opmerkingen die u wilt maken aan het Nationaal Agentschap of Europese Commissie 
betreffende het beheer en de invoering van Erasmus+ projecten, die vallen onder Key Action “Learning Mobility of 
Individuals”. 

 

 

 

 

  



 

 

 

3.11 Budget 
Budget summary 

 
 

Opmerkingen: deze sectie bevat een overzicht van de budgetsamenvatting, die zijn aangepast door wijzigingen in de 
mobiliteiten, u kunt schakelen tussen de weergaven. De secties zijn onderverdeeld in uitgavencategorieën zoals 
hieronder.  

 

Totale bedrag van het project 

 

Geef eventuele verdere opmerkingen met betrekking tot bovenstaande cijfers, vooral als het aangepaste bedrag verschilt van het berekende 

bedrag.  

  

De gegevens worden rechtstreeks geladen door de 

Mobility Tool in overeenstemming met wat is 

gerapporteerd in elke mobiliteit. Daarom moet het 

budget van elke mobiliteit goed worden beoordeeld 

voordat het rapport wordt gegenereerd. 



 

 

 

Reiskosten 

 

 

Individuele ondersteuning 

Soort 
activiteit  

Nummer 
mobiliteitsstroom  

Land van 
bestemming  

Duur 
(dagen)  

Aantal 
deelnemers  

Bedrag per 
deelnemer  

Totaalbedrag  

Totaal  

 

Ondersteuning organisatie 

Aantal deelnemer (Exclusief begeleidende personen)  Totaalbedrag  

  

 

Taalondersteuning  

  

Deelnemers met extra zorg 



 

 

 

 

Beschrijf voor elk soort activiteit de aard van de gemaakte kosten  

 

Bijkomende kosten  

Soort activiteit  Aantal deelnemers met bijkomende kosten  Totaalbedrag  
Total  0.00  

 

Beschrijf voor elk soort activiteit de aard van de gemaakte kosten.  

 

 

3.12 Bijlagen 
 

in dit gedeelte moet u aanvullende documenten bijvoegen die verplicht zijn voor de voltooiing van het rapport; Houd 

er rekening mee dat alle documenten die worden vermeld in de sectie "Checklist" hier moeten worden bijgevoegd 

voordat u uw formulier online verzendt. Controleer voordat u uw rapport indient bij het Nationaal Agentschap: 

 De Declaration of Honour getekend door de wettelijke vertegenwoordiger van de begunstigede organisatie. 

 Alle benodigde inoformatie die gecodeerd is in de Mobility Tool 

 Het rapport is geschreven in een van de officiële talen van de Erasmus+ Programmalanden. 

 U heeft alle relevante documenten bijgevoegd: de noodzakelijke ondersteunende documenten die gevraagd 

worden in de grant agreement. 

 

DOWNLOAD Declaration of Honour 

 Lijst van geüploade bestanden: 

 Flow 1 - Childcare - Malta - Logbook.docx 

 Dissemination event 29th October 2015.pdf 

 Framework of Communication and Understanding.pdf 



 

 

 

 DeclarationOfHonour.pdf 

 UK partner dissemination.pdf 

 

 

 
 

 

 

  

Ook dit gedeelte kan per NA verschillen en 

kan als onderdeel van de vorige paragrafen 

worden opgenomen. 

Nogmaals, controleer alle informatie. 

Eenmaal ingediend kunnen geen verdere 

wijzigingen worden aangebracht 



 

 

 

 
  

Het rapport kan op elk gewenst moment en 

bij voltooiing worden opgeslagen als een 

concept. Het kan ook worden afgedrukt en 

op papier worden gecontroleerd voordat 

het wordt ingediend. Controleer of alle 

bijlagen zijn bijgevoegd 



 

 

 

  
 

 

 
 

Klik om het proces van verzenden te 

starten, u wordt gevraagd om 

ervoor te zorgen dat alle secties 

compleet zijn en dat alle bijlagen 

zijn bijgevoegd. 

Deze checklist moet handmatig worden 

ingevuld, klik op de knoppen om te 

bevestigen en ga naar het laatste 

onderdeel van de verzending. 



 

 

 

Opmerking: als u tevreden bent, hebt u het formulier van de eindrapportage en de Mobility Tool 
ingevuld. Ga hiervoor verder naar het veld Niet gereed en klik op Gereed. Wanneer dit is voltooid, 
verandert de kleur van het vak van Amber in Groen. We klikken vervolgens op de volgende stap.  
 
Dien het Beneficiary-report in. Eenmaal aangeklikt en ingediend, kan het rapport, de mobiliteiten of 
het budget niet meer worden gewijzigd. Indien een wijziging nodig is zal dit plaatsvinden tussen het 
NA en de projectorganisatie. De projectinvoer is vergrendeld.  
 
U ontvangt vervolgens een melding dat het projectrapport is ingediend en de indiening bezig is, dit 
zal worden gevolgd door een rapport met de vermelding, met succes ingediend.  

 

 

De bevestigingsknop wordt getoond, 

eenmaal ingedrukt is het rapport 

vergrendeld, geen verdere wijzigingen 

kunnen worden aangebracht. De 

verzending is in behandeling en het kan 

tot 15 minuten duren. SUCCES. 



 
 

 

 

Extra punten om op te letten: 

1) Controleer of alle informatie van de deelnemers juist is en alle vragenlijsten van evaluatie worden 

beantwoord voordat de informatie wordt afgesloten en het rapport wordt gegenereerd. 

2) Het is noodzakelijk om te verifiëren dat iedereen de cursus en de tests van de OLS heeft voltooid. 

3) Voordat het definitieve rapport wordt gegenereerd, moeten de mobiliteiten en het budget 

nogmaals volledig bekeken en moet alle informatie worden ingevuld. We moeten de handleiding 

beschikbaar hebben om het budget te verzenden en eventuele fouten die het systeem ons kan 

bieden op te lossen. Indien we het niet op deze manier doen, kunnen we het rapport mogelijk niet 

genereren. 

4) Er moet rekening worden gehouden met het maximale aantal tekens dat in elke vraag van het 

rapport kan worden geschreven. 

5) Voordat u met het rapport begint, is het raadzaam om het rapport leeg te maken en een eerste 

concept te maken om offline te kunnen werken. Houd de handleiding bij de hand om twijfels en 

instructies op te lossen (vaak zijn er vragen die lijken te worden herhaald). 

6) Alle vragen (vakjes) moeten worden beantwoord. Als er niets te zeggen is, schrijf (Niet van 

toepassing). ALLE GEBIEDEN ZIJN VERPLICHT! 

- ZEER ZEER BELANGRIJK, NEEM GENOEG TIJD OM DE EINDRAPPORTAGE TE SCHRIJVEN, ZEKER ALS 

OP DE LAATSTE DAG VÓÓR DEADLINE HET PLATFORM IS OVERBELAST EN MOGELIJK UREN NODIG 

ZIJN OM HET RAPPORT IN TE DIENEN. - DE VRAGEN IN HET FORMULIER VAN DE EINDRAPPORTAGE 

KAN PER LAND VERSCHILLEN 


