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Op onderstaande webpagina vind je een Excel document dat je als leidraad kan gebruiken 
om het activiteitenprogramma van je groepsuitwisseling in te vullen.  Vul eerst de gevraagde 
gegevens van je groepsuitwisseling in. Geef daarna voor elke activiteit aan waarom je deze 
in je programma opneemt (objectives) en hoe jullie dit gaan aanpakken (non-formal and 
informal learning methods used). 
http://youthinaction.be/downloads-aanvraagformulieren#2b Onder ‘Om in 2014 subsidies 
aan de vragen’ klik je op ‘Voor Europees vrijwilligerswerk, groepsuitwisseling en mobiliteit 
van jeugdwerkers’ en vervolgens op ‘Activiteitenoverzicht Download excel doc’. 
Dit ingevulde document is een verplichte bijlage bij je aanvraagformulier. 
 
 
De opbouw van het programma is zeer belangrijk. Zorg ervoor dat er een thema of rode 
draad is waaraan het programma wordt opgehangen. Verder kan je drie fasen 
onderscheiden: 

 De kennismakingsfase. Neem voldoende tijd om elkaar te leren kennen (2 à 3 
dagen). Ga op zoek naar leuke methodieken om namen in te oefenen, dingen van 
elkaar te ontdekken, … .  

 De productieve fase. Voor de activiteiten in deze fase ga je best op zoek naar een 
actieve invulling met workshops, spelen, discussies, … .  
Let op! Een uitwisseling is geen schoolactiviteit. Zoek samen naar non-formele 
activiteiten die iedereen aanspreken. Zorg voor een goed evenwicht tussen 
waardevolle activiteiten en ruimte voor ontspanning en informele momenten. 

 De eindfase. Neem voldoende tijd voor de evaluatie van het project. Naast de 
eindevaluatie is een tussentijdse evaluatie zeker een must!  

 
 
Stel je bij elk van de activiteiten die je wil opzetten volgende vragen:  

 Waarom willen we deze activiteit doen? Wat willen we hiermee bereiken? Sluit ze 
aan bij onze doelstellingen?  

 Past de activiteit in de flow van het programma?  

 Sluit deze activiteit aan bij het profiel van de jongeren? 

 Voorzien we voldoende tijd, bijvoorbeeld ook voor een nabespreking of om stoom 
af te laten?  

 Zijn de begeleiders voldoende voorbereid om deze activiteit goed te ondersteunen? 
Moeten we extra begeleiding voorzien? 

 
 
Vraag naar onze publicatie Blikopener om van jouw project een echte interculturele 
ervaring te maken. 
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