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Voorwoord 

 

 

Dit document ondersteunt de assessor in het proces van de validatie van de kwaliteit en 
de resultaten van de zelfevaluatie van een organisatie (met inbegrip van haar 
verbeterplan). Die zelfevaluatie beoordeelt de kwaliteit van het systeem van evaluatie 
van de ANGS, BTC en BIO. Na validatie kan de assessor de Dienst Bijzondere Evaluatie 
(DBE) aanbevelen om de organisatie een certificaat van Evaluation Capacity Building 
(ECB) te verlenen.  

 

De volgende punten komen aan bod: missie en taken van de assessor, hoe de analyse 

van zelfevaluatie en verbeterplan aanpakken, hoe het bezoek plannen en het verslag 

schrijven. In de bijlagen vindt de assessor formats voor verslaggeving.  

 

Meer informatie over het ECB-initiatief, de criteria die gebruikt worden in de zelfevaluatie 

en het proces van zelfevaluatie is terug te vinden in de volgende documenten, 

beschikbaar op de website van de Dienst Bijzondere Evaluatie: 

 

- DBE (2017), Studie over de uitwerking van een instrument voor de 

certificering van evaluatiesystemen van actoren van de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel 

en Ontwikkelingssamenwerking, Brussel 

- DBE (2017), Initiatief voor Evaluation Capacity Building. Handleiding voor 

zelfevaluatie, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking, Brussel 
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Afkortingen 

 

 

ANGS  Actoren niet-gouvernementele samenwerking 

BIO  Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden 

BTC   Belgisch Technische Coöperatie 

ECB  Evaluation Capacity Building 

DBE  Dienst Bijzondere Evaluatie 

LEADS  Little, some Elements, clear Action, largely Developed, Sustainable 

RT  Referentietermen 

ToC  Theory of Change  



 

 

1. Opdracht en taken van de assessor 

De assessor werkt in opdracht van de Dienst Bijzondere Evaluatie of DBE. De assessor 
ontvangt via de DBE de vraag van een organisatie om een ECB-certificaat (Evaluation 
Capacity Building certificaat) te ontvangen. Bij die vraag horen diverse documenten die 
de assessor gebruikt in het proces van validatie. Het is de DBE die de ontvankelijkheid 
van de vraag van een organisatie vaststelt en de documenten doorstuurt naar de 
assessor.1 

De assessor valideert, als externe en onafhankelijke expert de authenticiteit en de 

traceerbaarheid van de zelfevaluatie en waardeert op zijn/haar beurt de kwaliteit van het 
systeem van evaluatie van de organisatie. De assessor baseert zich hiervoor op de 
studie van documenten en op interviews en gesprekken tijdens het bezoek aan de 
organisatie.  

De assessor voert geen volledige of klassieke ‘audit’ uit van het evaluatiesysteem van de 
organisatie. Hij/zij baseert zich op de zelfevaluatie en de eigen analyse en geeft 
feedback aan de organisatie over de sterke en zwakke punten, alsook aanbevelingen. Op 
die manier vervult de assessor de functie van een spiegel en ondersteunt hij/zij het 
collectieve leren tijdens het bezoek aan de organisatie.  

In het validatieproces, zal de assessor een bijzondere aandacht besteden aan de 6 
criteria die een basiscapaciteit inzake evaluatie vertegenwoordigen. Indien de assessor 
constateert dat er weinig overtuigend bewijs is van een voldoende sterke score op 4/6 
basiscriteria in de zelfevaluatie, zal de assessor dit communiceren aan de DBE die 
vervolgens aan de organisatie kan communiceren om haar aanvraag in te trekken en 
eerst werk te maken van een verbetering op de betreffende punten om nadien opnieuw 
een aanvraag in te dienen. 

De assessor start met een gedetailleerde analyse van de externe evaluatierapporten van 

de laatste 3 jaar en maakt een verslag waarin hij/zij de scores op de verschillende 
criteria argumenteert. Dit verslag wordt gedeeld met de organisatie. 

De validatie van de kwaliteit van het evaluatiesysteem bestaat niet uit een eigen 
waardering door de assessor van ieder afzonderlijk criterium of sub-criterium: de 
assessor bekijkt het geheel van de zelfevaluatie voor de drie hoofdstukken (kwaliteit 
rapporten, beheer van evaluatieprocessen en capaciteit) en vooral de relaties tussen de 
capaciteit en de praktijk van uitvoering. De assessor vertrekt steeds van de zelfevaluatie 
en analyseert de zelfevaluatie in het kader van de context van de organisatie en haar 
visie op verandering (bijv. haar Theory of Change).  

Op basis van die analyse, bereidt de assessor het bezoek aan de organisatie voor: met 
wie moet er gesproken worden, welke documenten zijn belangrijk, wat moet uitgelegd 
worden of verder onderzocht. Indien de assessor specifieke documenten nodig heeft 
(bovenop de documenten die al werden aangeleverd dor de organisatie), neemt hij/zij 
het initiatief om die documenten aan de organisatie te vragen. Voor die punten, waar de 
assessor te weinig informatie heeft om de beoordeling van de zelfevaluatie te 
onderschrijven, zal hij de organisatie uitdagen om meer toelichting te geven of in 
discussie gaan.  

                                                 
1 De DBE kijkt na of alle documenten in orde zijn en of de organisatie volgens haar zelfevaluatie een score ‘D’ 

heeft behaalt voor 4/6 criteria die een basiscapaciteit inzake evaluatie vertegenwoordigen.  
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De assessor kijkt naar het geheel van het systeem van evaluatie, de capaciteit, de 

praktijk van een evaluatieproces en de evaluatierapporten. Om te komen tot een 
eindbeoordeling, houdt de assessor rekening met volgende vragen: wat is sterk en zwak 
binnen de organisatie, kan de organisatie via haar evaluaties voldoende verantwoording 
afleggen en kan zij leren, is er een dynamiek van verbetering merkbaar, in welke mate 
is het verbeterplan coherent en overtuigend, welke criteria zullen door de verbeteracties 
beïnvloed worden, waar moet de organisatie op letten om de robuustheid van haar 
evaluatiesysteem te versterken rekening houdende met haar eigen context en 
veranderingstheorie?  

De assessor beoordeelt de kwaliteit van het evaluatiesysteem door een score toe te 
kennen op een vijfpuntschaal volgens de LEADS-waardering:  

L= Little or no elements exist 

E = Elements exist (er zijn elementen aanwezig maar het is onvoldoende) 

A = Action is taken on certain elements (er is nog veel ruimte voor verbetering) 

D = largely Developed (de organisatie is op goede weg met nog slechts enkele 
verbeterpunten) 

S = Sustainable (excellent, de evaluatiepraktijk is op een duurzame wijze geïntegreerd 

in de organisatie) 

 

In zijn beoordeling, kijkt de assessor naar drie zaken: 

I Validatie van de kwaliteit van de zelfevaluatie 

II Validatie van de resultaten van de zelfevaluatie  

III Waardering van de coherentie en de kwaliteit van het verbeterplan.  

 

 

 

Een voorbeeld voor de toepassing van de LEADS-score op punt II: validatie van de 

resultaten van de zelfevaluatie: 

 L = De praktijk van evaluatie bestaat niet of is embryonaal: de capaciteit is erg 

zwak en weinig ontwikkeld in de vijf domeinen, de organisatie beheert de 
processen van externe evaluatie niet en de organisatie is niet in staat om toe te 
zien op de kwaliteit van de evaluator en diens rapport. Er zijn grote risico’s voor 
de onafhankelijkheid van de evaluatiefunctie, de kwaliteit van evaluaties en het 
gebruik daarvan. 

 E = Er zijn enkele elementen aanwezig van een evaluatiefunctie of praktijk, maar 
het is erg gefragmenteerd, niet gestructureerd en niet geïnstitutionaliseerd. In 
één of twee domeinen van capaciteit worden initiatieven genomen maar vaak 
door een individu en met weinig betrokkenheid van andere stafleden. De 
organisatie toont enige aandacht voor het beheer van het evaluatieproces (er zijn 
bijv. Referentietermen) maar is nog niet in staat om te waken over de kwaliteit 
van het werk van de evaluator en diens rapport. Er blijven aanzienlijke risico’s 
voor de onafhankelijkheid van de evaluatiefunctie, de kwaliteit van evaluaties en 
het gebruik daarvan. 

 A = De evaluatiepraktijk is meer ontwikkeld en er is een eerste structurering 
merkbaar. In meerdere domeinen van capaciteit worden concrete acties 
ontwikkeld waarbij meerdere mensen betrokken zijn. De criteria die een 
basiscapaciteit inzake evaluatie vertegenwoordigen zijn al goed ontwikkeld binnen 
de organisatie. De acties zijn nog niet altijd goed gedocumenteerd, 
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gesystematiseerd of veralgemeend en diverse elementen moeten nog 
verduidelijkt worden. De organisatie beheert diverse etappes in de uitvoering van 
de evaluatie en besteedt voor het eerst aandacht aan de kwaliteit van het werk 
van de evaluator en diens rapport. De risico’s voor de onafhankelijkheid van de 
evaluatiefunctie, de kwaliteit van evaluaties en het gebruik daarvan zijn sterk 
afgenomen.  

 D = De evaluatiefunctie en de praktijk zijn sterk ontwikkeld binnen de 
organisatie, zij het dat er nog gewerkt kan worden aan een sterkere 
institutionalisering. Bijna alle domeinen van capaciteit zijn sterk ontwikkeld maar 
mogelijk nog niet helemaal in balans. Het grootste deel van de praktijk en de 
acties is gedocumenteerd, gesystematiseerd en veralgemeend en alle 
betrokkenen hebben de capaciteit om hun rol te spelen en hun taken te vervullen. 
De evaluatieprocessen worden goed beheerd en de organisatie verifieert 
systematisch de kwaliteit van de uitvoering van de evaluatie en die van het 
rapport. De organisatie heeft een praktijk van voortdurende verbetering. Er zijn 
weinig risico’s voor de onafhankelijkheid van de evaluatiefunctie, de kwaliteit van 
evaluaties en het gebruik daarvan.  

 S = de evaluatiefunctie en de praktijk zijn sterk ontwikkeld binnen de organisatie 
en geïnstitutionaliseerd. De praktijk is ingebed in de ganse organisatie (op alle 
niveaus) en is gedocumenteerd, gesystematiseerd en veralgemeend. De vijf 
domeinen van capaciteit zijn volledig in balans (binnen de context van de 
organisatie), de processen worden goed beheerd en de organisatie verzekert 
zonder uitzondering een toezicht op de kwaliteit van het werk van de evaluator 
en diens rapport.  

 

Om te komen tot een finale conclusie, vertaalt de assessor de LEADS-score naar een 

totaal op 20 punten zoals in onderstaande tabel wordt duidelijk gemaakt. Deze score is 

vooral voor intern gebruik (transversale analyses door de assessoren en de DBE om 

trends te identificeren op vlak van sterke en zwakke punten) maar kan aan de 

organisatie gecommuniceerd worden.  

 

N° 

Aspecten die gewaardeerd 

worden 

Scores 

tussen 1 en 

5  Weging 

Gewogen 

score/20 

I Kwaliteit van de zelfevaluatie 0 20% 0 

II 
Validatie van de resultaten van 

de zelfevaluatie 
0 50% 

0 

III 
Coherentie en kwaliteit van het 

verbeterplan  
0 

30% 0 

      100% /20 
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De taken van de assessor zijn de volgende: 

1. Analyse van de evaluatierapporten van het staal (voor het bezoek);  

2. Analyse van de zelfevaluatie en het verbeterplan;  

3. Voorbereiding en planning van het bezoek; 

4. Bezoek aan de organisatie (inclusief restitutie); 

5. Voorlopig verslag en feedback door de organisatie; 

6. Finaal verslag en aanbeveling aan de DBE. 

 

Deze taken worden hieronder verder toegelicht. De tijdsaanduiding voor iedere taak is 
indicatief en hangt af van de complexiteit van de organisatie. Voor organisaties die 
minder complex zijn, moet rekening gehouden worden met minimaal 3 dagen voor de 
uitvoering van de taken 2 tot 6. Voor meer complexe organisaties moeten minimaal 4 
dagen uitgetrokken worden. Daarnaast moet voor de analyse en het verslag van de 
evaluatierapporten bijkomend gerekend worden op een halve dag (0,5 dagen) per 
rapport.     

Afhankelijk van de complexiteit, is het mogelijk dat de assessor vergezeld wordt door 

een tweede assessor. De eerste assessor neemt de lead en is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van taken 1 tot 6. De tweede assessor leest de voorbereiding en analyse van 
de eerste assessor en neemt actief deel aan het bezoek. Hij/zij leest het voorlopig 
verslag van de assessor en verifieert helderheid en coherentie.  
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2. Hoe analyseren voor het bezoek?  

 
De assessor analyseert drie aspecten: 

 
 de authenticiteit en traceerbaarheid van de resultaten van de zelfevaluatie 

 de evaluatierapporten van het staal van de organisatie 

 het verbeterplan van de organisatie 

 

2.1. Analyse van de authenticiteit zelfevaluatie (0,5 
dagen) 

 

Het accent ligt op de analyse van de traceerbaarheid van de resultaten van de 
zelfevaluatie: waarop steunt het oordeel van de organisatie, wat is daarvan terug te 
vinden in documenten, beschrijving van praktijken, interviews, het bezoek, …?  

Er zijn verschillende manieren om de informatie van de organisatie te analyseren. 
Hieronder vermelden we enkele richtlijnen. Uiteraard start alles met een simpele lectuur 
van de documenten die ter beschikking werden gesteld door de organisatie.  

De feitelijke gegevens die de organisatie doorgeeft, alsook een bezoek aan de website 

van de organisatie kunnen bijdragen tot een goed begrip van de context van de 
organisatie. 

Enkele richtlijnen (zie in bijlage het format voor rapportage dat de analyse ondersteunt): 

 

 Besteed voldoende aandacht aan de criteria die een minimum capaciteit inzake 

evaluatie vertegenwoordigen (6 sub-criteria), begin hiermee en noteer alvast 
eerste bevindingen over: oriëntatie en programmering, structurering en taken, 
normatief kader en instrumenten, leiderschap, leren en versterken van 
competenties: noteer eventuele discussiepunten.  

 Analyseer het narratief van de zelfevaluatie per criterium en vergelijk dit met de 
scores die de organisatie gaf op het niveau van de sub-criteria: lijkt dit coherent? 

 Analyseer de verklarende factoren die de organisatie vermeldt: gaat het vooral 
om interne factoren of externe factoren? 

 Wat blijkt uit de analyse van de organisatie als je het volledige hoofdstuk bekijkt 

en vergelijkt tussen de hoofdstukken? Noteer eventuele pijnpunten, sterke 
punten, vragen. Zijn er contradicties?  

 Duid aan welke ‘goede praktijken’ je eventueel wenst uit te diepen met de 
organisatie. 
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2.2. Gedetailleerde analyse van de evaluatierapporten 
(0,5 dagen per rapport) 

De assessor ontvangt van de DBE de externe evaluatierapporten van de organisatie. In 
principe zijn deze rapporten geanonimiseerd en zijn de namen van de betreffende 
bureaus en evaluatoren verwijderd.  

De analyse van de rapporten gebeurt per rapport en volgt de volgende stappen: 

 

 Volg dezelfde werkwijze als de organisatie, maar werk onafhankelijk van de 

analyse die de organisatie zelf maakte; 

 Kijk naar de criteria en sub-criteria van hoofdstuk 1. Lees aandachtig de 
toelichting bij de sub-criteria alvorens te beginnen; 

 Noteer je kwalitatieve beoordeling bij ieder criterium (hoe is het gebeurd, wat zijn 
sterke en zwakke punten?) en geef een score volgens een vijfpuntschaal per sub-
criterium van L tot S (1 = L, 2 = E, 3 = A, 4 = D, 5 = S); 

 Noteer de voornaamste punten van dit hoofdstuk, identificeer eventuele goede 

praktijken en vragen die je hebt over de rapporten, over capaciteit en over het 
proces en neem dat mee in de voorbereiding van het bezoek; 

 Zorg voor een verslag (zie format in bijlage);  

 Vergelijk je eigen scores en beoordeling van sterke en zwakke punten met die 
van de organisatie: is er een groot verschil? Op welke punten? Zijn er zaken 
vergelijkbaar tussen de rapporten, herken je bepaalde patronen?  

 

Gebruik deze analyse bij de start van het bezoek aan de organisatie. Het kan veel 
elementen concretiseren. Het verslag wordt na het bezoek gedeeld met de organisatie.  

 

2.3. Analyse van het verbeterplan (max 0,5 dagen) 

Kijk naar het format voor rapportage in bijlage, dit format ondersteunt de analyse van 

de assessor. 

 Noteer de punten en criteria die je wenst te bespreken in relatie tot het 
verbeterplan. 

 Op welke criteria wil de organisatie zich verbeteren? Klopt dat met de analyse en 

de context van de organisatie? 

 Is het verbeterplan overtuigend: welke zijn de verbeterdynamieken binnen de 
organisatie en hoe worden die ondersteund?  

 

Bijkomende analyse – Voor het bezoek, voert de assessor nog een bijkomende 

analyse uit. Deze helpt om vragen voor het bezoek te identificeren. Analyseer de 
resultaten van de zelfevaluatie in relatie tot de onafhankelijkheid van de 
evaluatiefunctie, betrouwbaarheid en het gebruik van evaluaties, kijk na in welke mate 
de organisatie aan kwaliteitscontrole doet, hoe zij een participatief beheer van de 
evaluatie ondersteunt en evalueerbaarheid garandeert. Identificeer eventuele risico’s ten 
aanzien van de evaluatiefunctie. In onderstaande tabel, werden de relevante sub-criteria 
gelijst. De sub-criteria in vet vertegenwoordigen een basiscapaciteit inzake evaluatie.  
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Bijkomende analyse 

over: 

Sub-criteria 

1. Evaluatiefunctie 

Onafhankelijkheid 3.2.2. Definiëren van rollen en taken 
2
  

2.4.1. Verificatie geloofwaardigheid evaluator 

1.2.4. Neutraliteit van het rapport 

Betrouwbaarheid 3.3.1. Instrumenten 

3.3.2. Monitoringsysteem 

3.5.1. Analyse en ontwikkeling van competenties 

2.4.4. Controle van de kwaliteit van het rapport 

1.2.1. Gefundeerde keuze van methoden 

1.2.2. Informatiebronnen 

1.2.3. Triangulatie verzekerd 

Gebruik 3.1.2. Articulatie van de evaluatiefunctie 

3.1.3. Meerjarige programmatie  

3.2.1. Afstemming evaluatie en besluitvorming 

3.2.3. Mobilisatie van de organisatie 

3.4.2. Delen en integreren van visie 

3.4.3. Leiderschap dat stimuleert 

3.5.3. Toegankelijkheid van resultaten 

2.1.2. De evaluatievragen 

2.4.3. Restitutie 

1.3.1. Antwoord op doelstelling en nut 

1.3.2. Antwoord op evaluatievragen 

1.3.3. Realistische aanbevelingen 

1.3.4. Leesbaarheid van het rapport 

2. Kwaliteitscontrole en aanpassing 

 3.1.1. Visie op de functie van evaluatie 

3.1.3. Meerjarige programmering 

3.3.1. Instrumenten 

3.2.2. Definiëren van rollen en taken (wie verzekert             

de kwaliteit?) 

3.3.2. Monitoringsysteem (verificatie van de kwaliteit 

van de gegevens en hun stockage) 

2.4. Toezicht op de kwaliteit van de uitvoering 

2.4.4. Controle van de kwaliteit van het rapport 

3. Participatief beheer 

 3.4.1. Ethische principes 

3.4.4. Strategische dialoog 

2.3.1. Rollen zijn geëxpliciteerd 

2.3.2. Consultatie over de inhoud 

2.4.2. Opnieuw kaderen van de evaluatie 

2.4.3. Restitutie 

2.4.5. Feedback op de inhoud van het rapport 

4. Evalueerbaarheid (en kwaliteit van methodes) 

 3.1.3. Meerjarige programmering 

3.3.2. Monitoringsysteem (verificatie van de kwaliteit 

van de gegevens en hun stockage) 

2.1.3. De methodologische oriëntatie 

2.2.1. Precisering van beschikbare gegevens 

1.2.1. Gefundeerde keuze van methoden 

1.2.2. Informatiebronnen  

1.2.3. Triangulatie verzekerd 

                                                 
2 De sub-criteria in vet vertegenwoordigen een basiscapaciteit inzake evaluatie.  
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3. Voorbereiding en planning van het bezoek 

Vanaf het moment dat de assessor de documenten heeft ontvangen, is het best om het 
bezoek binnen de twee maanden te organiseren.  

 

 Lijst de punten op die moeten uitgediept worden, verder onderzocht of 
geverifieerd en noteer op basis van de analyse en de waardering voor de 
evaluatierapporten welke documenten geconsulteerd moeten worden en met 
welke personen een gesprek moet plaatsvinden.  

 Neem contact op met de organisatie indien bijkomende informatie noodzakelijk is.  

 Communiceer de agenda met de organisatie en verifieer wat mogelijk is.  

Het format in bijlage kan helpen met de planning. Het is aan de assessor om te beslissen 
welke punten aan bod komen tijdens het bezoek. Essentieel is altijd een onderhoud met 
het team dat de zelfevaluatie uitvoerde. Het is mogelijk dat dezelfde vragen aan diverse 
actoren worden gesteld, dit is zelfs aanbevolen in het kader van triangulatie van 
informatie en een zo groot mogelijke objectiviteit.  
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4. Het bezoek (1 tot 2 dagen) 

 

De duur van het bezoek is afhankelijk van de complexiteit van de organisatie. 

Het bezoek vindt meestal plaats volgens hetzelfde schema:  

 Gesprek met de directie voor de voorstelling van de assessor en diens opdracht 
en aanpak, en voor een uitwisseling over het engagement ten aanzien van het 
verbeterplan; 

 Onderhoud met het team dat betrokken was bij de zelfevaluatie: het is essentieel 

om aan dit team te vragen de organisatie en haar visie op verandering voor te 
stellen (bijv. op basis van haar veranderingstheorie) en de belangrijkste 
gebeurtenissen van de voorbije jaren (die een invloed hadden op de 
evaluatiefunctie) te identificeren. Uit de testfase van het instrument is gebleken 
dat het erg efficiënt is om vervolgens verder te gaan met de analyse van de 
evaluatierapporten, alvorens andere punten te bespreken; 

 Individuele interviews of interviews in groep met het personeel op de zetel over 
specifieke punten die de assessor identificeerde. Het is belangrijk dat de assessor 
ook tijd maakt om te spreken met personeelsleden die niet betrokken waren bij 
de zelfevaluatie; 

 Indien relevant, interviews met personeel uit het Zuiden en/of partners; 

 Op het einde van het bezoek deelt de assessor telkens zijn/haar eerste 

bevindingen met de organisatie. Dit laat toe om onmiddellijk ervaringen te 
vergelijken binnen de organisatie en om bepaalde punten verder uit te diepen 
indien nodig.  

 Planning van het vervolg: het is bijv. mogelijk dat de assessor aan de organisatie 
vraagt om enkele zaken in het verbeterplan opnieuw te bekijken en aan te passen 
alvorens hij/zij het verslag opstelt.  
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5. Verslag van de assessor  

Het verslag wordt geschreven in het Nederlands of in het Frans (afhankelijk van de 
organisatie). Het verslag bestaat uit twee delen: (i) het globale rapport van de assessor 
en (ii) de analyse van de evaluatierapporten die de assessor in bijlage van zijn rapport 
meestuurt. De assessor zorgt ervoor dat de organisatie kan reageren op het verslag en 
feedback kan geven. De assessor zorgt voor een overzicht van de personen die werden 
geïnterviewd (namen en functies) en geconsulteerde documenten. 

De assessor moet het finale verslag inleveren binnen de 3 weken na het bezoek 

(inbegrepen de verwerking van de feedback van de organisatie).  

De assessor bespreekt volgende punten in het verslag (zie bijlagen):  

1. Feitelijke gegevens, 

2. Algemene conclusies, 

3. Verloop van het bezoek, 

4. Beschrijving van de organisatie binnen zijn context (die punten die belangrijk zijn om 
iets te kunnen zeggen over de kwaliteit van het systeem van evaluatie), 

5. Validatie van de kwaliteit van de collectieve zelfevaluatie, 

6. Validatie van de resultaten van de zelfevaluatie: (i) basiscriteria, (ii) validatie van 
capaciteit, (iii) validatie van de praktijk van het beheer van evaluatieprocessen, (iv) 
validatie van de kwaliteit van evaluatierapporten, 

7. Coherentie en kwaliteit van het verbeterplan: (i) precisering van de focus van het 
verbeterplan (relatie tot de criteria van capaciteit) en van de externe ondersteuning 
die de organisatie zegt nodig te hebben, (ii) coherentie met de zelfevaluatie en met 
de context van de organisatie en de kwaliteit.  

8. Identificatie van goede praktijken inzake evaluatie. 
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Lijst van bijlagen 

 
Bijlage A: format voor het ontvangen van een vraag (voor de DBE) 

Bijlage B: format voor de voorbereiding van het bezoek van de assessor 

Bijlage C: format voor het verslag van de assessor (deel I en II) 

 

De formats ondersteunen de verslaggeving, faciliteren een vlotte uitwisseling tussen 
assessoren en een transversale analyse door de DBE.  
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Annexe A: format voor het ontvangen van een 
vraag (voor de DBE) 

 
Ontvangen van de vraag voor het ontvangen van een ECB-certificaat  

Zijn alle documenten aanwezig? Het volgende dient nagekeken 
te worden3: 

 

 Lijst van evaluaties (en argumentatie keuze staal) + 

evaluatierapporten en bijbehorende referentietermen  

Antwoord: 

 Zelfevaluatie  
Antwoord: 

 Verbeterplan 
Antwoord: 

 Brief waarmee het management zich verbindt tot 
uitvoering en opvolging van verbeterplan 

Antwoord: 

 Organigram van de organisatie 
Antwoord: 

Hebben 4/6 sub-criteria4 die een basiscapaciteit inzake evaluatie 

vertegenwoordigen minimaal een score van ‘largely Developed’ 

gehaald’?  

Antwoord:  

Conclusie: kan een bezoek van een assessor georganiseerd 

worden? 5 

Antwoord: 

 

 

  

                                                 
3 Ja of neen 
4 Check de volgende sub-criteria : 3.1.3., 3.2.1., 3.2.2., 3.3.1., 3.3.3., 3.4.3. 
5 Ja of neen 
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Annexe B: format voor het voorbereiden van het 
bezoek van de assessor 

 

Gebruik het format van verslaggeving om aan te geven waar de belangrijkste vragen en 

opmerkingen zich situeren (zie bijlage C) en bepaal op basis daarvan welke personen en 
documenten er te consulteren zijn.  

Stel de organisatie een agenda voor: 

 

Uur Topics Deelnemers 
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Annexe C. Format voor het verslag van de 
assessor 

C1.1. Deel I (max 10 pagina’s) 

Validatie van de zelfevaluatie en verbeterplan 

1. Feitelijke gegevens 

Organisatie: 

 

Datum/data van het bezoek:  

 

Assessor(en): 

 

Datum van het verslag (voorlopige versie): … 

(Na feedback van de organisatie): … 

 

2. Algemene conclusie 

 

 L E A D S 

I. Kwaliteit van het 

collectieve 

zelfevaluatieproces (20%) 

     

II. Capaciteit van de 

organisatie, beheer van 

processen van evaluatie 

en kwaliteit van de 

evaluatierapporten (50%) 

     

III.  Coherentie en kwaliteit 

van het verbeterplan 

(30%) 

     

 

De voornaamste sterke punten: 

  

 

 

De specifieke aandachtspunten: 

  

 

 

Conclusie: Op basis van de analyse en activiteiten van de assessor, kunnen we tot 

het besluit komen dat een certificaat kan worden afgeleverd (zonder of met 

reserve): 
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3. Verloop van het bezoek 

Enkel in te vullen indien er problemen waren. 

 

 

 

 

4. Beschrijving van de organisatie 

Zie de feitelijke gegevens die door de organisatie werden aangeleverd in de 

zelfevaluatie en geef commentaar. 

 

 

 

 

Voeg andere punten toe indien relevant. Leg het accent op elementen die belangrijk 

zijn om het systeem van evaluatie en de ambities van de organisatie te begrijpen + 

andere elementen die de conclusie van de assessor inzake de waardering van het 

evaluatiesysteem en het verbeterplan kunnen onderbouwen.  

 

 

 

 

5. Validatie van de kwaliteit van de zelfevaluatie  

In welke mate was er sprake van een collectief proces?  

 

In welke mate is het narratief verslag van de zelfevaluatie helder en getuigt het van 

voldoende analyse?  

 

Werd de meerderheid van de criteria goed begrepen?  

 

Is de zelfevaluatie volledig? 

 

 

I. Waardering van de assessor voor de kwaliteit van de collectieve 

zelfevaluatie (score)6 : 

 

De assessor voegt een samenvatting toe van zijn/haar belangrijkste argumenten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Gebruik de volgende categorieën : L, E, A, D, S 
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6. Validatie van de resultaten van de zelfevaluatie  

Kan de assessor op basis van een triangulatie van informatiebronnen, de analyse 

van de documenten, het bezoek en interviews de zelfevaluatie valideren? 

 

 De assessor vat de resultaten van de zelfevaluatie kort samen en reageert door 

deze te bevestigen, te nuanceren of te weerleggen. Noteer duidelijk de 

verschilpunten en becommentarieer.  

 

 

 

 

6.1. De basiscriteria:  

 

De organisatie oordeelt dat de situatie de volgende is: 

 

Basiscriteria Vrij sterk (minimaal 

score ‘D’)7 

Zwakker 

3.1.3. Meerjarige 

programmering 

 

 

 

 

3.2.1. Afstemming 

evaluatie en 

besluitvorming 

  

3.2.2. Definiëren van 

rollen en taken 

 

 

 

 

3.3.1. Instrumenten  

 

 

 

3.3.2. Monitoringsysteem  

 

 

 

3.4.3. Leiderschap dat 

stimuleert 

 

 

 

 

 

Conclusie van de assessor en aanbeveling: (de assessor bevestigt, nuanceert of 

weerlegt op basis van argumenten): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Zet een kruisje in het betreffende vak. 
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6.2. Capaciteit in 5 domeinen 

 

Volgens de organisatie zijn dit haar sterke punten (maak een samenvatting): 

 

  

 

 

Volgens de organisatie zijn dit haar verbeterpunten:  

 

  

 

 

 

 

 

Conclusie van de assessor en aanbeveling: (de assessor bevestigt, nuanceert of 

weerlegt op basis van argumenten):  

 

 

 

 

 

 

 

6.3. De praktijk van het beheer van de evaluatieprocessen 

 

Volgens de organisatie zijn dit haar sterke punten (maak een samenvatting): 

  

 

Volgens de organisatie zijn dit haar verbeterpunten:  

  

 

 

Conclusie van de assessor en aanbeveling: (de assessor bevestigt, nuanceert of 

weerlegt op basis van argumenten): 

 

 

 

 

 

6.4. De evaluatierapporten 

 

Volgens de organisatie zijn dit de sterke punten (maak een samenvatting): 

 

  

 

Volgens de organisatie zijn dit verbeterpunten:  

 

  

 

 

Conclusie van de assessor en aanbeveling: (de assessor bevestigt, nuanceert of 

weerlegt op basis van argumenten): 
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II. Waardering van de assessor van de robuustheid van het systeem 

van evaluatie (score):  

 

De assessor voegt een samenvatting toe van het antwoord met de belangrijkste 

argumenten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Coherentie en kwaliteit van het verbeterplan  

7.1. Welke capaciteitsdomeinen wil de organisatie 
verbeteren/versterken/consolideren? 

Beschrijf de prioriteiten in relatie tot de capaciteit die versterkt moet worden: 

 
 

Capaciteitsdomein Verbeterprioriteiten 

a. Oriëntering  

b. Structuur, rollen en taken  

c. Normatief kader, 

procedures en 

instrumenten 

 

d. Leiderschap, 

organisatiecultuur en 
waarden 

 

e. Leren en versterken van 

competenties 

 

Andere8  

Interne ondersteuning (wie 

en hoe?) 

 

Externe ondersteuning (wie 
en hoe?) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Het is mogelijk dat de prioriteiten niet direct in verband staan met één domein, maar meerdere domeinen 

raken. 
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7.2. Coherentie en kwaliteit van het verbeterplan, rekening houdende met 
de zelfevaluatie en de context van de organisatie 

Is het plan coherent met de zelfevaluatie en de context van de organisatie?  Is het 

plan realistisch en te realiseren? Zijn de voorwaarden binnen de organisatie vervuld 

om een verbeterdynamiek mogelijk te maken?  

 

 

 

 

 

 

III. Beoordeling door de assessor van de coherentie en de kwaliteit 

van het verbeterplan (na eventuele aanpassingen van het 

verbeterplan): 

 

De assessor voegt een samenvatting toe van het antwoord met de belangrijkste 

argumenten: 

 

 

 

 

 

 

8. Identificeer en beschrijf de goede praktijken van de organisatie die 
gedeeld kunnen worden met de sector in het kader van collectief leren.  

Antwoord:  

  

 

 

Bijlagen: 

1. Personen die werden geïnterviewd (naam + functie) 

2. Geconsulteerde documenten 

3. Gedetailleerde analyse van de evaluatierapporten (zie deel II) 

 

  



 

 

C1.2. Deel II 

Analyse van de evaluatierapporten van de organisatie (criteria hoofdstuk 1) 

Titel van de rapporten en budget (gebruik dezelfde nummering als de organisatie in haar zelfevaluatie) 

1. 

2. 

… 

 

1.1. De validiteit van de informatie in het rapport is verzekerd 

 Sub-criteria 1
9 

2 3 4 5 Bemerkingen 

 1.1.1. Beschreven onderwerp 10 

 

    Beschrijf de waardering en preciseer argumenten + 

geef voorbeelden per sub-criterium 

 

 

Formuleer een conclusie op het niveau van het 

criterium 

 

 

 

1.1.2. Evaluatiekader gepreciseerd  

 

    

1.1.3. Gefundeerde conclusies   

 

    

1.2. De betrouwbaarheid van de informatie in het rapport is verzekerd 

 1.2.1. Gefundeerde keuze van methoden 

 

     Beschrijf de waardering en preciseer argumenten + 

geef voorbeelden per sub-criterium 

 

 

Formuleer een conclusie op het niveau van het 

criterium  

1.2.2. Informatiebronnen       

1.2.3. Triangulatie verzekerd      

                                                 
9 De nummering verwijst naar de rapporten (maximum 5).  
10

 Geef je waardering volgens de volgende criteria : L, E , A , D, S. 
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1.2.4. Neutraliteit van het rapport      

1.3. Het evaluatierapport kan benut worden door de gebruiker 

 1.3.1. Antwoord op doelstelling en nut      Beschrijf de waardering en preciseer argumenten + 

geef voorbeelden per sub-criterium 

 

 

Formuleer een conclusie op het niveau van het 

criterium  

1.3.2. Antwoord op evaluatievragen      

1.3.3. Realistische aanbevelingen  

 

    

1.3.4. Leesbaarheid van het rapport  

 

    

Globale conclusies voor dit hoofdstuk: 

 

 

Goede praktijken (beschrijf wat je beschouwt als een goede praktijk): 

 

 

Welke zijn de vragen om mee te nemen naar het bezoek aan de organisatie? 
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