
 

RCO85 – Deelnames aan gezamenlijke opleidingsactiviteiten 
 
Meeteenheid: aantal 
 
Operationalisering 
 
Deze indicator telt het aantal deelnemers dat start aan een gezamenlijk opleidingstraject.  
 
Er is van een dergelijk ‘gezamenlijk opleidingstraject’ slechts sprake wanneer aan alle 
onderstaande voorwaarden is voldaan: 

• Grensoverschrijdend aspect: betrokkenheid van een projectpartner uit zowel 
Nederland als Vlaanderen bij de inhoudelijke organisatie van de training. Dit 
betekent dat de inhoud van het gehele opleidingstraject in grensoverschrijdende 
samenwerking wordt opgesteld. Er kan wel een taakverdeling zijn tussen de 
partners voor de uitwerking van individuele sessies. Ook moet niet elke sessie  per 
se steeds door een Vlaamse en Nederlandse projectpartner samen worden 
gegeven; 

• Meerdere sessies: de training van deelnemers in een opleidingstraject bestaat uit 
meerdere opleidingssessies. Eénmalige sessies waarbij informatie wordt verspreid, 
gelden niet als een opleidingstraject. Dit betekent dat losse workshops, infosessies 
ed. niet kwalificeren als ‘gezamenlijk opleidingstraject’; 

• Registratie: de deelnemers aan elke sessie worden geregistreerd; 
• Monitoring: de projectpartners houden bij welke deelnemers het traject effectief 

zullen afronden. Het is hierbij geen vereiste dat er ook een certificaat van voltooiing 
aan deelnemers zal worden uitgereikt (ter info: deze eis volgt uit de link van deze 
indicator met resultaatsindicator RCR81 die de voltooiingen monitort).  
 

Indien een opleidingstraject niet aan elk van bovenstaande criteria voldoet, kunnen de 
deelnemers eraan niet worden meegeteld. 
 
Indien een persoon aan meer dan één opleidingstraject van het project deelneemt, mag 
deze slechts één keer worden meegeteld. 
 
Het programma verwacht dat de bij outputindicator RCO84 opgelijste 
‘gemeenschappelijke proefactiviteiten’ in sterke mate zullen overeenkomen met de 
‘gezamenlijke opleidingstrajecten’.  
 
Rapportage 
 

• Wanneer begin je als goedgekeurd project op deze indicator te scoren? 
Bij de inhoudelijke rapportages na projectgoedkeuring scoor je op deze indicator 
vanaf dat de opleidingsactiviteit in kwestie is gestart. De deelnemers die worden 
gerapporteerd, moeten minstens 1 sessie van het opleidingstraject hebben 
gevolgd. 

 
Opgelet: deze outputindicator is gelinkt aan de resultaatsindicator ‘Voltooiingen 
van gezamenlijke opleidingsactiviteiten (RCR81). Een gerapporteerde waarde voor 
deze outputindicator (RCO85) kan nooit lager zijn dan de waarde van de 
resultaatsindicator (RCR81). Wel kan die waarde hoger zijn, bijvoorbeeld indien 
sommige deelnemers zich terugtrekken nadat de training is gestart. 
 
 
 

 
 



 

• Wanneer rapporteer je een laatste keer over deze indicator? 
In het inhoudelijke eindrapport. 

• Welke specifieke informatie bezorg je voor deze indicator in het kader van de 
voortgangs- en eindrapportage? 
Je geeft per gezamenlijk opleidingstraject het aantal effectief gestarte deelnemers 
aan. De namen van de verschillende deelnemers moeten niet worden 
doorgegeven. 

• Welke documenten hou je in je projectadministratie bij ter onderbouwing van je 
scores op deze indicator? 
Een lijst/lijsten van de namen van de deelnemers aan elke sessie van het 
gezamenlijk opleidingstraject. Een handtekening van de deelnemers is niet vereist.  
 
Deze lijsten bevinden zich (minstens) in de projectadministratie van de 
projectverantwoordelijke, opdat deze over alle informatie zou beschikken om 
dubbeltellingen te vermijden. 
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