
WELKOM OP DE LIVE

KICK OFF KA1 - CALL 2021

12/10 & 14/10, BRUSSEL



WORKSHOP

“PROJECTMONITORING EN –

EVALUATIE”

(9.30-11 / 11-12.30)



Korte kennismakingsronde
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Kennismakingsronde
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• Wie?

• Organisatie?

• Welk soort project 
(stages, 
personeel,…)?

• Wat wil je graag 
meenemen uit deze 
workshop?



Opzet workshop
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Opzet workshop

• Een beetje theorie

• vooral mekaar inspireren & ideeën 

aanreiken

• Jullie zelf laten oefenen!
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Monitoring? Evaluatie?

7



Monitoring/evaluatie = ??
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Monitoring/evaluatie = ??

enkele suggesties o.b.v. Dr. Google
• Monitoren (van ENG “monitoring”): 

– kritisch opvolgen

– in de gaten houden

– gedurende langere tijd en met een bepaalde 
bedoeling waarnemen

– …

• Evalueren: 
– Vaststellen

– Beoordelen

– Waarderen

– de waarde van iets vaststellen

– …
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Monitoring/evaluatie = ??
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Monitoring/evaluatie = ??

11



Monitoring/evaluatie = ??

• Monitoring

– continu proces van permanent evalueren en bijsturen, 

als deel van de PDCA (Plan-Do-Check-Act) 

kwaliteitscyclus

• Evaluatie

– Momentopname

– i.f.v. aanpassen van strategie & externe verantwoording

• Kunnen allebei intern & extern

• NB: Is het verschil echt zo zwart/wit? En relevant? 

Want het wordt vaak samen gedaan!
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Zijsprong (ter inspiratie?): 

projectmonitoring/evaluatie door Epos

• Desk monitoring & “risicofiches” (maar ook: 

identificatie van goed lopende projecten)

• evaluatie tussentijdse verslagen

• Evaluatie eindverslagen (zelfde criteria als bij 

de aanvraag + quid aandacht voor inclusie, 

duurzaamheid & digitalisering) => identificatie 

“goede praktijken” en “succesverhalen”

• “On the spot check during/after the action”

• “system checks” bij geaccrediteerden
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Waarom?
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Waarom?
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Waarom?
Cf. Toolbox Internationalisering:

Het lijkt evident dat we evalueren om na te gaan of (en in welke mate) de 
projectdoelstellingen bereikt werden en om de projectresultaten bij te sturen of te 
verbeteren. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk voor het 
eindverslag van elk project.

Maar er zijn ook nog bijkomende redenen waarom evaluatie belangrijk is:

• Om meerwaarde van internationalisering/projecten/… aan te tonen

• Om de projectresultaten (of de gehele internationale werking) beter zichtbaar 
te maken

• Om het impact (al dan niet beoogd) te meten en te benoemen

• Om sterke en zwakke punten te identificeren

• Om obstakels te benoemen

• Om inbreng/betrokkenheid te genereren en te waarderen

• Om emoties (enthousiasme, frustraties) een plaats te geven of te toetsen

• Om geïnformeerd beslissingen te kunnen nemen

• Om te leren en het later (bv in toekomstige projecten) beter te doen
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Hoe?
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Hoe aanpakken?
5W2H methode (cf. een projectaanvraag!)

• Wat?

– Processen/activiteiten

– Resultaten (tastbare)

– Effecten (op meerdere niveaus: individuele deelnemers, de 
organisatie, andere organisaties,…)

• Waarom? (of misschien beter: voor wie?)

• Wie?

• Wanneer?

• Waar? (misschien minder relevant in KA1? Maar evt.: op 
school, op een live/online meeting,… => evt. samen nemen 
met wanneer-vraag?

• Hoe?

• Hoeveel? (hoeveel tijd, geld,… mag dit kosten? => 
prioriteiten bepalen!)

18



“Wat?”

• Goeie vragen formuleren!
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Processen/

activiteiten

Resultaten Impact

Hoe verloopt de 

werking van de 

werkgroep 

internationalisering?

Zijn de voorziene 

projectresultaten 

gerealiseerd?

In hoeverre verhogen de 

buitenlandse stages de Franse 

taalvaardigheid van de 

leerlingen?

Verloopt begeleiding 

van deelnemers naar 

wens?

Zijn de 

projectresultaten 

bruikbaar binnen 

de eigen 

organisatie?

In hoeverre is het lerend 

vermogen van de organisatie 

vergroot? Leren we als 

organisatie zodat we onze 

werking kunnen bijsturen?

Hoe verloopt de 

disseminatie van onze 

projectresultaten?

Zijn de 

projectresultaten 

zichtbaar?

Hoe zit het met de capaciteit van 

de partners in het consortium om 

zelf internationale projecten op te 

zetten en uit te voeren?



Hoe?
- Individueel en/of collectief (als team) evalueren

- Responsief (antwoorden op gestelde vragen) of 

Productief
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Hoe?

- Denkmethoden:

- “denkhoeden van De Bono”

- “5W-methode” (herhaaldelijk waarom-vraag om tot 

essentiële probleem te komen)

- Denk aan deelnemersverslagen in MT+/AM: 

- niet zelf dezelfde enquêtes afnemen maar voortgaan 

op al geanalyseerde verslagen

- Duiden, evt. onder begeleiding laten invullen (maar 

niet sturen)
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https://overheid.vlaanderen.be/hoeden-van-de-bono


Oefenen!
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vragen-in-een-schema
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Wat? Waarom/ 

voor wie?

Wie? Wanneer 

& waar?

Hoe? Hoeveel? Valkuil(en) en 

hoe ze 

vermijden?

→ Wie stelt vragen over eigen project? Wie helpt?



Suggesties voor verdieping

- Impact+ oefening: Impact and evaluation | Erasmus+ 

(erasmusplus.org.uk) (later dit jaar via de Epos-website; 

vanaf 2022 workshops)

- Toolbox 'Internationalisering verankeren op school' 

(Alden Biesen & Europahuis) ondersteunt je school in 

het professionaliseringsproces en reikt handvaten aan. 

Het geeft tips en praktische en gebruiksklare 

sjablonen rond 10 elementen die deel uitmaken van een 

professioneel, duurzaam en kwaliteitsvol 

internationaliseringsbeleid. (opnames voorbije webinars

komen op Epos-website; webinars/workshops worden 

wschl. herhaald in 2022)
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https://www.erasmusplus.org.uk/impact-and-evaluation
https://www.europahuis.be/nl/ga-internationaal/ondersteuning/toolbox-internationalisering-verankeren-op-school


Succes met je project!
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