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WEBINAR
Projectmonitoring en -evaluatie

Kick off KA1
15/16 September 2020

Praktische afspraken

REPLAY

SLIDES

VRAGEN ACHTERAF
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TOUR DE 
TABLE

Wie ben je?

Waar werk je?

Eerste project of al 
ervaring?

Alden Biesen

educatie & 
internationalisering

Partner in Europese 
projecten erfgoed en 
onderwijs, vertelkunst, 
valideren non-formeel leren 
(huidige: Delphi)

Beheersovereenkomst met 
departement Onderwijs en 
Vorming

Doel BH: versterken Europese  
en internationale dimensie in 
het Vlaamse onderwijs- & 
vormingsveld
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Dienstverlening Vlaams onderwijs en 
vorming

Aanvragen 
Erasmus+: praktisch 

en inhoudelijk 
advies

Aanvragen 
Erasmus+: 

gratis nalezen / 
feedback 

Competentie-
ontwikkeling: 

toolbox verankering 
internationaliserings-

beleid scholen / 
volwasseneneducatie

Informeren over en 
toeleiden naar 
aanbod Epos:

Erasmus+, buurklassen, 
EPALE, eTwinning, …

Studiedagen / 
thematische 
peersessies / 

webinars

EPALE-
ambassadeur 

www.europahuis.be

info@europahuis.be

www.alden-biesen.be

julie.focquet@vlaanderen.be

5

6



16/09/2020

4

BESLOTEN FACEBOOKGROEP

 Netwerkplaats: deel verhalen, inspireer, durf 
te vragen, leg contact 

 Informatieplek: evenementen, oproepen, 
nieuwigheden, …

Nationaal samenwerken maakt onze internationale 
samenwerking sterker! 
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www.alden-biesen.be
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Monitoring en evaluatie 
Break outtijd!

Wat Waarom Wanneer

Wat?

 Monitoring ≠ Evaluatie

 Gegevens verzamelen om te weten of jullie 
project de beoogde doelstellingen bereikt = 
meten

 Effect ≠ Impact (= blijvende 
verandering/verbetering op lange termijn)
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Zoveel 
mogelijk 
aspecten in 
4 domeinen 

organisatie
processen 

en 
methodes

resultaten impact

Voorbeelden van elementen die je kan evalueren

ORGANISATIE PROCESSEN RESULTATEN IMPACT
Planning en management Gebruiken we de juiste 

methodes om onze 
doelstellingen te behalen?

Voldoen de resultaten van onze 
werking kwantitatief aan de 
verwachtingen?

Op internationaal niveau

Samenstelling van de 
werkgroep internationalisering

Verloopt de samenwerking naar 
wens?

Zijn de resultaten van onze 
werking kwaliteitsvol?

Op nationaal of regionaal niveau

Engagement van de 
betrokkenen en ownership

Verlopen onze selectiemethodes 
(voor deelnemende leerlingen 
en/of leerkrachten) naar wens?

Zijn de resultaten van onze 
werking bruikbaar binnen de 
eigen school?

Op scholengemeenschap niveau

Coördinatie en leiderschap Gebruiken we de juiste 
methodes om onze werking 
correct op te volgen en te 
evalueren?

Zijn de resultaten van onze 
werking bruikbaar buiten de 
eigen school?

Op schoolniveau

Communicatie in de werkgroep 
en met de rest van de school

Hoe verloopt de disseminatie 
van onze projectresultaten?

Zijn de resultaten van onze 
werking zichtbaar?

Op deelgroepen op school 
(vakgroepen, werkgroepen, …)

Innovatieve capaciteit van de 
organisatie: Leren we als 
organisatie zodat we onze 
werking kunnen bijsturen?

Draagt onze werking bij tot 
individueel leren (leerkrachten 
en leerlingen)?

Zijn de resultaten van onze 
werking innovatief?

Op de leerlingen

Op individuen

13

14



16/09/2020

8

Wanneer?

VAN BIJ DE START! TIJDENS EINDE

Waarom?

• Iedereen op dezelfde golflengte?
• Nulmeeting: beginsituatie voor betere effect-

en impact-meting later

Start

• Obstakels herkennen
• Alle betrokkenen een stem geven: 

emoties/enthousiasme/frustraties een plaats
• Professionele beslissingen nemen: bijsturen 

waar nodig
• Tussentijdse rapporten / EUROPASS / …

Tijdens

• Meten-detecteren: beoogde effect bereikt, 
wat is de impact van dit project?

• Projectresultaten en internat.werking zichtbaar
maken

• Sterke en zwakke punten identificeren
• Wat kan beter in een volgend project? = om 

te leren
• Eindrapport / EUROPASS / … 

Einde
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Waarom?
Link toolbox

H.6 Kwaliteitsvol projectmanagement
H.7 Erkenning leerresultaten personeel
H.8 Erkenning leerresultaten lerenden
H.9 Kwaliteitsevaluatie
H.10 Communicatie en disseminatie

H. 6 Kwaliteitsvol projectmanagement
Start vóór de start van je project: kwaliteitsvolle partners, impact+tool, …
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• Zorg voor een goede 
voorbereiding: 

taken in kaart, verdeling 
taken, timing, afspraken…

• Maak gebruik van 
ondersteunende tools: 

Open project, Trello, Teams, 
Impacttool NL
• Monitor 

(projectdoelstellingen) en 
evalueer (kwaliteit 
projectactiviteiten en 
resultaten)

H. 9 Kwaliteitsontwikkeling
ORGANISATIE PROCESSEN RESULTATEN IMPACT

Planning en management Gebruiken we de juiste methodes om onze 
doelstellingen te behalen?

Voldoen de resultaten van onze werking kwantitatief 
aan de verwachtingen?

Op internationaal niveau

Samenstelling van de werkgroep internationalisering Verloopt de samenwerking naar wens? Zijn de resultaten van onze werking kwaliteitsvol? Op nationaal of regionaal niveau

Engagement van de betrokkenen en ownership Verlopen onze selectiemethodes (voor deelnemende 
leerlingen en/of leerkrachten) naar wens?

Zijn de resultaten van onze werking bruikbaar binnen de 
eigen school?

Op scholengemeenschap niveau

Coördinatie en leiderschap Gebruiken we de juiste methodes om onze werking 
correct op te volgen en te evalueren?

Zijn de resultaten van onze werking bruikbaar buiten de 
eigen school?

Op schoolniveau

Communicatie in de werkgroep en met de rest van de 
school

Hoe verloopt de disseminatie van onze 
projectresultaten?

Zijn de resultaten van onze werking zichtbaar? Op deelgroepen op school (vakgroepen, werkgroepen, 
…)

Innovatieve capaciteit van de organisatie: Leren we als 
organisatie zodat we onze werking kunnen bijsturen?

Draagt onze werking bij tot individueel leren 
(leerkrachten en leerlingen)?

Zijn de resultaten van onze werking innovatief? Op de leerlingen

Op individuen
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ROK

Bv.

 BL4 In de school heerst een innovatieve en 
lerende organisatiecultuur. 

 BL5 De school bouwt samenwerkingsverbanden
uit die het leren en onderwijzen ten goede
komen.

 BL9 De school ontwikkelt een systematisch
professionaliseringsbeleid. Hierbij staan de 
professionaliseringsnoden van de teamleden en 
de prioritaire doelen van de school centraal.

Monitoring en evaluatie 
Break outtijd!

Wie? Hoe?
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Wie?

 Projectcoördinatoren

 Deelnemers aan het project

 Externe belanghebbenden

 Externe evaluator

 Epos vzw en Erasmus+

 …

Zorg dat mensen weten wie verantwoordelijk is voor wat en wanneer zodat de 
monitoring/evaluatie ook echt voorbereid wordt en gebeurt.

Hoe?

 Denk eerst grondig na: wat wil je weten en meten?

 Kwalitatief of kwantitatief

 Individueel of in team (collectief) 

 Responsief of productief

 Zoek de juiste instrumenten/methodes voor jouw project of 
ontwikkel ze zelf

Bepalen van de evaluatiemethodes en 
tijdstippen, verzamelen van gegevens, 
reflectie en uitwisseling met als doel 
eruit te leren hoe je de kwaliteit van je 
project kan verbeteren
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Voorbeelden van evaluatietechnieken

Interview  
Vragenlijst  

Zelfevaluatie profiel
SWOT analyse

Observatie
Analyse van documenten

Reflectievragen

Emoticons: kleur je gedachten
Een verhaal vertellen
Mindmap
Flow-charting
Presentatie
Brief naar jezelf
Een artikel schrijven
Een website maken
Ondersteuning bieden aan gelijkaardige teams

Groep interview
Positie kiezen op een lijn

Delphi studie
Kritische vriend
360° feedback

4 hoeken oefening

Sfeerkaarten
Sketch
Presentatie
Werken met scenarios
Critical incidents method
Debat
Prioriteitenselectie
Bull eye

Collectief
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Wat doe je 
met de 
resultaten 
van je 
evaluatie?

Na analyse van de verzamelde 
gegevens: beantwoord de 
sleutelvragen rond 
kwaliteitsontwikkeling

• Welke elementen m.b.t. de organisatie, 
processen, resultaten en impact zijn 
kwaliteitsvol en moeten verankerd worden?

• Welke elementen moeten bijgestuurd 
worden? Welke prioriteiten worden hierin 
gekozen?

• Welke elementen vragen meer observatie 
(en moeten misschien nog niet meteen 
bijgestuurd worden)?

Nuttige links

 www.i-probenet.net/start.html

 www.mice-t.net

 www.handboek-internationalisering.be/nl/methodologie-voor-evaluatie/

Plan-do-check-act

 https://www.pdcacyclus.nl/william-edwards-deming/cirkel/

Laat je ook eens inspireren door de website van onderwijskwaliteit (SOK)

 https://onderwijskwaliteit.be/kennis-delen/modellen-en-instrumenten
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Welke monitoringdocumenten moet ik invullen?

 Lees deze goed door bij de start van je project en herlees deze 
regelmatig!

Kijk op https://www.epos-vlaanderen.be/nl/downloads

En/of surf naar 
https://drive.google.com/drive/folders/1l1g24aaTnFsZKY0-
MeMh2090bqXDS94x?usp=sharing

Individuele leermobiliteit : progress report

 1. Beschrijf de gerealiseerde mobiliteiten, de activiteiten die momenteel 
lopen en de geplande activiteiten voor de resterende duurtijd van het 
project.

 2. Geef een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen in het 
project op dit moment.

 3. In hoeverre zijn de oorspronkelijke doelstellingen, geplande activiteiten 
en de verwachte resultaten die werden nagestreefd, uitgevoerd en 
bereikt zoals aanvankelijk gepland?

 4. Welke uitdagingen en/of problemen zijn er eventueel geweest bij de 
uitvoering van het project?
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Jouw mening telt!

Schrijf je in voor de introductie- en verdiepingswebinars

‘Aspecten van een duurzaam internationalsieringsbeleid’
THEMA’s SCHOLEN

https://forms.gle/3MUXPVC4DV
DJHoVKA

VOLWASSENENEDUCATIE
https://forms.gle/xQxGXm4dLN

ERtiyA6

Visie & strategie 29 september 24 september

EXTRA introductiewebinar 21 september + 9 oktober 13 oktober

Internationaliseringswerking &    
-cultuur

19 oktober 13 oktober

Kennismanagement & 
erkenning leerresultaten

27 oktober 30 oktober

Projectmanagement en 
kwaliteitsmanagement

19 november 20 november

Communicatie en disseminatie 14 december 7 december
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Peer learning
Internationalisering 
verankeren
22 OKTOBER 2020 (VOOR SCHOLEN) 

29 OKTOBER 2020 (VOOR DE 
VOLWASSENENEDUCATIE)

NIEUW: internationale professionaliseringscursussen 
leerkrachten (CPD-courses)

in Alden Biesen
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Veel succes!
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