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‘leren & evalueren’

Vanwaar mijn interesse?



Leertraject

 Modules met een min of meer vaste structuur

− Theorie & praktijkvoorbeelden

− Opdrachten & uitwisseling 

 Voorafgegaan door een intake sessie:

inventaris leervragen

 Tussendoor eventueel bij te sturen na een 

tussentijds evaluatiemoment

 Ruimte voor sessies met externe experts 3



Vraagt evaluatie van 
innovatie een innovatieve
evaluatie?

4



Evaluatiebenaderingen
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Grosso modo 2 groepen

 ‘Klassieke benaderingen’: duidelijk evaluatiekader vooraf, eerder top-

down, meer gesloten 

Cf. meeste handleidingen, theory-based evaluation, practical programme evaluation,…

 Recentere benaderingen: zonder vooropgesteld evaluatiekader, open 

vragen, bottom-up, open

Cf. reflexieve monitoring, outcome harvesting,…

Insteek: beide benaderingen geschikt
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Veranderingstheorie

Indicatoren & 
methoden voor 
dataverzameling

Evaluatievragen

Theorie gedreven evaluatie
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• Focus brengen: wat wel/niet
evalueren?

• Relevante aspecten
onderzoeken/bevragen

• Relevante actoren identificeren
• Zonder keurslijf te worden

• Wat is ‘waarde’, ‘meerwaarde’?
• Wanneer ben je zeker dat je 

‘goed bezig’ bent?
• Beoogde standaarden, 

resultaten, impact expliciet
maken



 Associatie met rigide praktijken, die 
onverwachte, innovatieve,… uit beeld doen 
verdwijnen of zelfs onmogelijk maken

Bv. vaste doelstellingen, oppervlakkige indicatoren, 
‘ticking boxes’,…

 Associatie met evalueren in 
verantwoordingscontext, met als risico om te
worden ‘afgerekend’ op een ‘falen’
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Innovatie

 Risicovol en onvoorspelbaar

 Evalueren in ontwikkelingscontext, met doel

leren en bijsturen



1. Bekijk belangrijkste uitzonderingen of beste 

praktijken

2. Gebruik systeemmodellen i.p.v. simplistische 

oorzaak-gevolg ideeën

3. Beoordeel projecten niet op ‘succes’, maar op  

mate waarin bewust geleerd werd en actie 

werd ondernomen ter verbetering

4. Hanteer realistisch tijdskader: impact innovatie 

kan niet op korte termijn geobserveerd worden

5. Gebruik flexibele, kwalitatieve methoden, met 

oog voor onbedoelde, onverwachte resultaten
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https://soundcloud.com/european-evaluation-
society/evaledge-episode-8-how-to-and-how-not-to-
evaluate-innovation

https://soundcloud.com/european-evaluation-society/evaledge-episode-8-how-to-and-how-not-to-evaluate-innovation


Inspiratie voor een 
evaluatiebenadering die 
meer recht doet aan 
innovatie
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Reflexieve monitoring

Gijs Diercks (DRIFT)

Achtergrond

 Leren in transitie-experimenten

Begrippen en instrumenten

 Dynamische leeragenda

 Eye-opener workshop

 Tijdlijnmethode

Link aanbevelingen Perrin

 Systeemmodellen (2)

 Bewust leren (3)
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Outcome-focused plannen, monitoren & evalueren
monitoring
Steff Deprez (Voices that Count)

Achtergrond

 Ontwikkelingssamenwerking

 Oog voor complexiteit in project of programma-evaluatie

 Adaptief management

Begrippen en instrumenten

 Outcomes: gedragsveranderingen bij diegenen                                 met wie 
het project werkt

 Invloed beperkt: sphere of control – sphere of                            influence –
sphere of concern

Link aanbevelingen Perrin

 Systeemmodellen (2)

 Realistisch tijdskader (4)
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Appreciative inquiry (AI - waarderend onderzoek)

Luc Verheijen (Kessels & Smit)

Achtergrond

 Organisatieontwikkeling

 Leren op basis van successen

Begrippen en instrumenten

 Herkaderen: benoem het probleem, keer het om, en denk het door

 5 D’s van AI: define, discover, dream, design, destiny

Link aanbevelingen Perrin

 Lessen uit succesverhalen (1)
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Narratieve benaderingen & grootschalig luisteren

Steff Deprez (Voices that Count)

Achtergrond

 Realiteit begrijpen via verhalen en ervaringen van mensen

Begrippen en instrumenten

 Triggervraag: vertel een moment of ervaring (verhaal)

 Betekenisvraag: geef zelf betekenis aan je verhaal (categorieën)

 Patronen en trends

 Collectieve sensemaking

Link aanbevelingen Perrin

 Flexibele, kwalitatieve methoden (5)
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Beide benaderingen waarde – geen tegenstelling

 Top-down: evaluatiekader bijstellen, theorie slechts instrument, 

breed gamma aan methoden en technieken

 Bottom-up: inzicht in succesfactoren vormt kader voor volgende

stappen in leerproces

Cruciaal

 Lerende basishouding!

 Bij opdrachtgever, evaluator en andere betrokkenen
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Conclusie


