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1. Context

Deze samenvatting schetst de inhoud van de transversale studie met betrekking tot het 

certificeringsproces van ANGS, BIO en ENABEL. In de studie, die werd uitgevoerd tussen juni 

en oktober 2021, werden de resultaten van 77 certificeringsrapporten geanalyseerd en 

samengevat, na een eerste onderzoek van 41 organisaties. 

De wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking bepaalt dat 

de Belgische ontwikkelingsactoren1, die worden gefinancierd door de federale staat, 

verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van hun interventies.  

De Dienst Bijzondere Evaluatie (DBE), die bevoegd is voor de certificering van de 

evaluatiecapaciteit van deze actoren, heeft in 2017 een pilootstudie uitgevoerd en het 

certificeringsinstrument "Evaluation Capacity Building (ECB)” getest. Sindsdien wordt dit 

ingezet in de sector2. 

2. Het instrument

Op basis van dit instrument kan de DBE een "ECB-certificaat" of een certificering onder 

voorbehoud (al dan niet) toekennen aan individuele organisaties. Het certificeringssysteem is 

zo opgezet dat de actoren voor wie het bedoeld is, worden aangespoord tot een continue 

verbetering van hun evaluatiepraktijken. Het doel is derhalve de situatie van de sector met 

betrekking tot de evaluatiecapaciteit te verduidelijken, evenals de eventuele acties die 

moeten worden ondernomen om deze capaciteit te verbeteren. Het volgt een lineair proces 

dat erop gericht is de ontwikkelingsorganisaties mee te nemen in een cyclus van 

voortdurende verbetering: 

De "componenten" van het evaluatiesysteem die in het kader van de certificering worden 

onderzocht, zijn de volgende: (1) de evaluatiecapaciteit van de organisatie, (2) de 

evaluatieprocessen die zij toepast en (3) de daaruit voortvloeiende evaluatierapporten. Ook 

het gebruik van de evaluatieresultaten wordt geanalyseerd: hoe integreert de betreffende 

1 In deze samenvatting gebruiken wij de termen "samenwerkingsactoren" en "samenwerkingsorganisaties" om alle organisaties 

aan te duiden waarop deze certificering van de evaluatieprocessen betrekking heeft, namelijk zowel de niet-gouvernementele 

actoren - ANGS (ngo's of organisaties uit het middenveld en institutionele actoren), het Belgische agentschap voor 

ontwikkelingssamenwerking Enabel en de Belgische investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden BIO. 
2 Het ECB-certificaat (Evaluation Capacity Building) werd in 2017 ingevoerd op basis van de studie over de uitwerking van een 

instrument voor de certificering van de evaluatiesystemen van de actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, 

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Brussel. ACE Europe, COTA 

en HIVA. 
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actor de evaluatie in zijn eigen beleid? Wordt de evaluatie gebruikt om lessen te trekken voor 

de werking van de organisatie? Voor elke component werden criteria en subcriteria 

vastgelegd om een score toe te kennen. De scores worden toegekend volgens een schaal 

van vijf punten, met daarbij een schriftelijke motivering. 

Het ECB-systeem bestaat uit twee afzonderlijke delen: 

1) Een zelfevaluatie door de organisaties (uit een steekproef van 1-5 uitgevoerde

evaluaties).

2) Een deel uitgevoerd door een externe assessor, namelijk:

 Nalezen van het zelfevaluatierapport

 Terreinbezoek

 Opstellen van een gedetailleerd rapport

Wanneer het certificaat wordt verkregen, bevestigt dit dat een minimale kwaliteitsdrempel 

van het evaluatiesysteem, de evaluatiepraktijk van de organisatie en haar streven naar 

verbetering wordt behaald. De ontwikkelde aanpak is dus sterk gericht op leren en continue 

verbetering. 

We willen er ook nog op wijzen dat het instrument gebaseerd is op verschillende documenten 

die beschikbaar zijn op de website van de DBE: de handleiding voor zelfevaluatie, de 

handleiding van de assessor en het bovengenoemde studierapport. 

3. Uitvoering en opvolging van het

certificeringsinstrument 

In 2021 telt de samenwerking 88 erkende niet-gouvernementele actoren (ANGS), wat samen 

met Enabel en BIO neerkomt op een totaal van 90 organisaties waarop dit 

certificeringssysteem potentieel betrekking heeft. De DBE heeft 78 aanvraagdossiers voor 

certificering ontvangen3. Hoewel de certificering niet verplicht was, gingen dus bijna alle 

organisaties hierin mee. 

In een pilootfase in 2017 werd het instrument aanvankelijk door acht organisaties getest, die 

erin slaagden in deze testfase van de uitgewerkte certificeringsmethodologie een ECB-

certificaat te behalen. Een daarvan was Enabel, voor wie het behalen van de certificering 

een voorwaarde was om het nieuwe beheerscontract met de Belgische Staat te sluiten. 

Vervolgens werd op 12/12/2019 een eerste transversale analyse uitgevoerd door de DBE, 

waarbij rekening werd gehouden met de eerste cohort van 41 actoren die tot dan toe 

betrokken waren geweest bij het gebruik van het instrument. Een tweede rapport, uitgevoerd 

door het consortium SONECOM-BDO-DRIS en ingediend op 29 oktober 2021, heeft betrekking 

op de voortzetting van deze transversale analyse voor de 37 andere 

samenwerkingsorganisaties die hun certificeringscyclus uiteindelijk hebben voltooid4.  Het 

vormt dus een aanvulling op en een consolidatie van de eerder verkregen resultaten. 

3 76 door de Belgische samenwerking erkende organisaties werden gecertificeerd, evenals één niet-erkende organisatie (IPIS). 

4 De ANGS "Tearfund" werd op advies van de DBE uit het onderzoek geschrapt, zodat er 37 in plaats van 38 organisaties 

overbleven die recent hun certificeringsaanvraag hadden afgesloten. We wijzen er ook op dat Studio Globo in beide 

analysecohorten een dossier heeft ingediend en uiteindelijk alleen voor de tweede ronde werd geselecteerd. 
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4. Methodologie 
 

De vragen die aan dit evaluatierapport ten grondslag liggen, zijn dezelfde als die in de eerste ronde:  

 Wat zijn de belangrijkste sterke en zwakke punten in de sector van de 

samenwerkingsorganisaties wat de evaluatiecapaciteit betreft, met de nadruk op de 

zogenaamde "basiscapaciteit"? 

 Wat zijn de belangrijkste sterke en zwakke punten in de sector van de 

samenwerkingsorganisaties wat de evaluatieprocessen betreft? Wat is goed/slecht/niet 

geïmplementeerd? Waarom? 

 Wat is in het algemeen de kwaliteit van de evaluatierapporten in de sector? Welke 

elementen moeten worden verbeterd? Welke elementen garanderen een goede kwaliteit? 

 Wat moeten de samenwerkingsorganisaties in het algemeen verbeteren? Waar hebben ze 

zich toe verbonden? 

 Wat zijn voorbeelden van goede praktijken die met de sector kunnen worden gedeeld? 

 

Om een totaalbeeld te krijgen van de certificering, werd besloten de oefening uit te voeren 

voor alle gecertificeerde organisaties. Dit zijn er 77.  

Voor zijn analyse maakte het team van SONECOM-BDO-DRIS gebruik van triangulatie van 

zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens.  

 

 Documentaire analyse 

Het werk bestond uit een beknopte documentaire analyse van de verschillende documenten 

en voorschriften in verband met de certificeringsoefening op zich, waarbij rekening werd 

gehouden met het rapport en de methodologie van de tussentijdse transversale analyse die 

in 2019 door de DBE is uitgevoerd. Het voornaamste doel van deze beknopte documentaire 

analyse was inzicht te krijgen in de institutionele en regelgevingscontext, de geschiedenis en 

de doelstellingen van de certificeringsprocedure, en de feitelijke uitvoering ervan.  

 Kwantitatieve analyse 

De voor de kwantitatieve analyse gebruikte gegevens waren afkomstig uit twee soorten 

bronnen: 

o Zelfevaluatierapporten van de verschillende organisaties, die een factsheet en 

algemene LEADS-scores bevatten in de vorm van Excel-bestanden en die gebaseerd zijn 

op een steekproef van 1-5 evaluaties per organisatie (voor de hoofdstukken 1 en 2, 

rapporten en processen) en op de capaciteit van de organisatie voor hoofdstuk 3.  

o Rapporten van de assessoren, gepresenteerd in de vorm van Word-bestanden, met 

LEADS-scores en narratieve motiveringen.    

De kwantitatieve analyse werd uitgevoerd op basis van de LEADS-prestatiescores in deze 

twee soorten rapporten (zie bijlage B). Op deze scores werden correctieschalen toegepast 

om kwantitatieve analyses te kunnen uitvoeren en zo aanwijzingen over algemene trends 

en spreiding te kunnen presenteren. De LEADS-scores werden dus omgezet in numerieke 

variabelen, gaande van 1 tot 5 (waarbij 1 overeenkomt met L en 5 met S).  

Deze gegevens werden samen met de gegevens op de factsheets van de organisaties 

ingevoerd in twee afzonderlijke databanken, waaruit verschillende variabelen werden 

berekend (gemiddelden, verschillen enz.). Dit maakte het mogelijk eenvoudige 

frequentiedashboards en enkele kruistabellen op te stellen die de verschillen per cohort 
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laten zien, volgens de grootte en het budget dat aan de organisaties werd toegekend. Deze 

tabellen en grafieken werden vervolgens van opmerkingen voorzien. Om kruistabellen te 

kunnen opstellen met het budget van de verschillende organisaties, heeft de DBE de 

bedragen die door de DGD aan de organisaties werden toegewezen voor de periode 2017-

2021 aan de evaluatoren bezorgd. 

 Kwalitatieve analyse   

Tegelijk met de kwantitatieve analyses en de interviews werden de rapporten van de 

assessoren van de tweede cohort verwerkt aan de hand van een kwalitatieve, categorische 

benadering, die bestond uit een analyse volgens de volgende kenmerken: de 

basiscapaciteit, de organisatorische capaciteit om de evaluatiefunctie te organiseren, het 

proces en de kwaliteit van de rapporten.  De positieve en negatieve motiveringen van de 

rapporten van de assessoren werden gebruikt om een algemeen beeld te schetsen van de 

praktijken van de samenwerkingsorganisaties ten aanzien van de certificeringscriteria.   

Voorts werden de opmerkingen van de assessoren met betrekking tot de verbeterplannen en 

de vastgestelde goede praktijken samengevat.  Voor de goede praktijken werden de 

motiveringen gerangschikt volgens de capaciteit van de organisaties, de processen en de 

kwaliteit van de rapporten.   

 Semigestructureerde interviews  

Ten slotte werden er interviews gehouden met een steekproef van belanghebbenden, 

enerzijds om hun eerste analyses te verdiepen en beter te begrijpen en anderzijds om een 

beter inzicht te krijgen in de context en het proces, teneinde de uitwerking van de 

discussienota over het instrument optimaal voor te bereiden.  

Deze methodologie kent een aantal beperkingen, die in het rapport worden belicht. 
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5. Resultaten van de analyse 
 

Hieronder presenteren wij de resultaten van de analyse op basis van de drie onderdelen 

van het instrument: capaciteit, proces en kwaliteit van de rapporten. Eerst schetsen wij een 

profiel van de gecertificeerde organisaties en hun algemene score op de LEADS-schaal. 
 

 Profiel van de organisaties 

De door ons geanalyseerde rapporten hebben betrekking op in totaal 77 gecertificeerde 

organisaties, bekeken aan de hand van twee cohorten.  Ten behoeve van de analyse moet 

worden opgemerkt dat de organisaties in de tweede cohort doorgaans kleiner zijn dan die 

in de eerste cohort.   

De beoordeelde organisaties hebben meestal tussen 10 en 49 VTE (44%), terwijl een twintigtal 

er minder dan 10 heeft en een ander twintigtal meer dan 50.  De grootte van de organisaties 

is dus zeer variabel.   

Ook het aantal voltijdse equivalenten voor wie evaluatie een van de toegewezen taken is 

(VTE ME, namelijk Monitoring-Evaluatie) werd geanalyseerd. De organisaties werden 

ingedeeld in drie categorieën: minder dan 5 VTE ME, 5 tot 10 VTE ME en meer dan 10 VTE 

ME5. Deze gegevens kunnen vertekend zijn omdat er in de sector verschillende manieren 

bestaan waarop de monitoring en evaluatie georganiseerd zijn, soms gebundeld bij één 

persoon, soms verdeeld over meerdere beheerders. Rekening houdend met dit 

voorbehoud, stellen we vast dat de helft van de organisaties 0 tot 5 VTE ME heeft. Het aantal 

VTE met een evaluatietaak in hun functie is dus meestal bescheiden.  

Aangaande het aan de organisaties toegekende budget, berekend op het totale door de 

DGD aan hen toegekende budget over een periode van 5 jaar, zien we de volgende 

verdeling: 33% van de actoren beschikt over een budget van minder dan 5 miljoen euro, 28% 

heeft een budget tussen 5 en 10 miljoen euro, slechts 10% van de organisaties ongeveer heeft 

een budget tussen 10 en 15 miljoen euro (negen organisaties), terwijl ruim een kwart van de 

organisaties over een budget van meer dan 15 miljoen euro beschikt.  

Samengevat zien we, heel logisch, dat kleinere organisaties over minder personele en 

financiële middelen beschikken, vooral voor de monitoring- en evaluatietaken. We 

herinneren eraan dat de steekproef in kwestie zeer representatief is voor het ecosysteem van 

de ANGS en ook BIO en Enabel omvat.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 We wijzen erop dat sommige organisaties zelfs geen enkele voltijdse VTE hebben die de evaluatietaak op zich neemt. Sommige 

organisaties hebben bijvoorbeeld 0,4 VTE ME, waardoor werd besloten de eerste van de drie categorieën bij 0 te laten beginnen 

en niet bij 1. 
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 Algemene prestaties 

 
Deze geaggregeerde 

zelfevaluatiescore bedraagt 

gemiddeld 3,97. Dit zou dus 

overeenkomen met een LEADS-

score D. Wanneer we de scores 

afronden naar een geheel getal 

en koppelen aan de LEADS-schaal, 

dan krijgen we de volgende 

verdeling:  

 

Voor beide cohorten samen zien 

we dat 48 van de 77 organisaties 

(62,3%) een gemiddelde "D" 

hebben.  De laagste totaalscore is 

een "A", die wordt toegekend aan 16 organisaties (20,8%). 13 organisaties (16,9%) hebben 

een score S.  Dit betekent dat de meerderheid van de organisaties dus van mening is dat 

hun praktijk ruimschoots ontwikkeld is (largely developed). Als we deze score uitsplitsen 

volgens de twee cohorten, levert dit een geaggregeerde zelfevaluatiescore op van 3,93 

voor de eerste cohort en 4,01 voor de tweede cohort.  De score is dus iets hoger voor de 

tweede cohort.   

We zien dat in verhouding meer organisaties in de tweede cohort zichzelf met een hoge 

score (S) beoordeelden, en minder vaak een score A en zelfs D kregen. Er is ook een sterk 

verschil te zien voor de score S (slechts 3 organisaties in de eerste cohort tegen 10 in de 

tweede). Er is dus over het algemeen een hogere waardering voor cohort 2 in vergelijking 

met cohort 1, dus in de cohort met verhoudingsgewijs meer kleine organisaties.   

We kunnen met betrekking tot deze scoreverschillen tussen de twee cohorten dan ook de 

volgende hypothesen formuleren: 

o de organisaties van de tweede cohort hadden meer tijd om zich voor te bereiden en 

profiteerden van een zekere coaching door de sector (leereffect als gevolg van het 

proces)  

o het type organisatie verschilt enigszins tussen de twee cohorten, wat ertoe kan hebben 

geleid dat de organisaties zichzelf anders evalueren en verschillende 

evaluatiecapaciteiten aan de dag leggen. 

De eerste hypothese verwijst naar een feitelijke realiteit die hoogstwaarschijnlijk van invloed 

is geweest op de behaalde scores. Dit zijn echter denkpistes die verder moeten worden 

uitgediept om na te gaan of ze steek houden.  

Uit de kruistabellen met de criteria met betrekking tot de VTE, de middelen die aan 

monitoring en evaluatie worden besteed en het budget, blijkt dat kleinere organisaties 

doorgaans kritischer zijn bij hun zelfevaluatie dan grotere organisaties. De onderlinge 

verschillen blijven echter klein en de zelfevaluatiescores zijn over het algemeen hoog. 

 

 Capaciteit 

In het onderdeel "Capaciteit" werden dus 16 subcriteria beoordeeld om een stand van 

zaken te schetsen aangaande de capaciteit van de organisatie om de evaluatiefunctie te 



 

 

Transversale analyse van de evaluatiecapaciteit – Samenvatting – Januari 2022 

 
9 

organiseren.  De scores voor deze criteria en de motiveringen daarvan waren derhalve 

bedoeld om met name de oriëntatie, de structuur, de rollen en taken, het normatieve kader, 

de procedures, de managementstijl en het leerproces, en de versterking van de 

competenties van de organisaties te evalueren.  In dit onderdeel troffen we de 6 subcriteria 

met betrekking tot de basiscapaciteit aan. Deze vormden een belangrijke toegang tot het 

certificeringsproces. In deze samenvatting zullen wij de resultaten met betrekking tot deze 

basiscapaciteit iets gedetailleerder uiteenzetten, en vervolgens kort ingaan op de resultaten 

met betrekking tot de andere capaciteiten. 

Voor de verschillende criteria van 

het onderdeel "Capaciteit" 

bedraagt de algemene gemiddelde 

score 3,95, wat overeenkomt met 

een LEADS-score D. Deze score 

bedraagt 3,88 voor de eerste cohort 

en 4,04 voor de tweede.  Hierbij werd 

dezelfde methode gevolgd als voor 

het verkrijgen van de totaalscore, 

d.w.z. dat er een algemeen 

gemiddelde van de verschillende 

evaluatiescores werd bepaald en 

vervolgens werd omgezet in een 

LEADS-score. De verdeling is zeer 

vergelijkbaar met die van de totale score, met meer D-scores en iets minder A-en S-scores 

voor de tweede cohort. De meeste organisaties vinden dat hun evaluatiepraktijken 

ruimschoots ontwikkeld zijn. Geen van hen is van oordeel dat hun huidige evaluatiepraktijken 

ontoereikend of onbestaande zijn. Aangezien het certificeringsproces vereiste dat 4 van de 

6 criteria minimaal een score D haalden op de LEADS-schaal, kunnen wij ons afvragen of 

deze score mogelijk een vertekend beeld geeft.  Als dat het geval is, zou het dus kunnen dat 

de organisaties zichzelf iets hoger hebben ingeschat voor deze basiscriteria om aan de eisen 

van het certificeringsproces te voldoen.    

 

We zien ook een tendens dat kleinere organisaties met minder VTE ME zichzelf met lagere 

scores evalueren, en omgekeerd een aanzienlijk aantal D-scores bij organisaties met een 

budget van meer dan 15 miljoen euro over 5 jaar.  

 

5.3.1. Basiscapaciteiten 

De volgende grafiek toont de gemiddelde scores die organisaties zichzelf hebben gegeven 

en hun standaardafwijkingen voor de 6 basiscapaciteiten: 
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Volgens de gemiddelde scores in dalende volgorde, zijn de basiscriteria als volgt:  

1. Overeenstemming tussen evaluatie en beslissing (3.2.1) & leiderschap dat stimuleert 

(3.4.3.) – gemiddelde van 4,26; 

2. Definiëring van rollen en taken (3.2.2.) – gemiddelde van 4,16; 

3. Monitoringsysteem (3.3.2.) – gemiddelde van 4,06; 

4. Instrumenten (3.3.1.) & Meerjarenprogrammering (3.1.3.) – gemiddelde van 3,97. 

Wat de spreiding betreft, zien we een kleinere standaardafwijking voor de subcriteria 

"Definiëring van rollen en taken" (3.2.2) en "Monitoringsysteem" (3.3.2).  Organisaties scoren 

voor deze twee criteria dus eerder vergelijkbaar.  Het subcriterium 

"Meerjarenprogrammering" (3.1.3) vertoont daarentegen de grootste ongelijkheid tussen de 

scores die de organisaties zichzelf geven. 

Het gemiddelde van deze verschillende scores, die overigens allemaal overeenkomen met 

een LEADS-score D, is 4,11.  Dit was 4,07 voor de eerste cohort en 4,16 voor de tweede.  

We stellen dus vast dat de organisaties in beide cohorten over het algemeen vinden dat ze 

op de goede weg zijn wat hun evaluatiecapaciteit betreft, rekening houdend met de 

mogelijke vertekening zoals hierboven vermeld.  

Deze scores werden door de assessoren naar beneden bijgesteld, want het gemiddelde van 

de door de assessoren ingeschatte basiscapaciteit bedraagt 3,96: dit geldt voor elk van de 

gehanteerde criteria, zoals hieronder verder zal worden toegelicht, hoewel het verschil niet 

erg groot is en de rangorde van de inschatting van de verschillende capaciteiten niet 

verandert. 

 

Wat de kruistabellen met de verschillende organisatiekenmerken betreft, zijn de tendensen 

vergelijkbaar met wat hierboven werd opgemerkt.  Het is echter interessant te vermelden 

dat geen enkele grote organisatie, d.w.z. geen enkele organisatie met meer dan 10 VTE ME 

en geen enkele organisatie met een budget van meer dan 15 miljoen euro, een L-, E- of A-

score heeft. Deze organisaties kennen zichzelf goede scores toe voor de basiscapaciteiten.   

Hieronder tonen we voor de zes basiscompetenties de zelfevaluatiescores, met daarnaast 

de scores die de assessoren gaven. Door deze samen in één visuele weergave te plaatsen 

wordt veel duidelijk, en wordt bevestigd dat de analyse door de assessor meestal naar 

beneden wordt gecorrigeerd, met een maximaal verschil van 0,16 punten. De balans van 

de jaarlijkse programmering is dus vrij positief. Hoewel 4 organisaties (3,9%) zichzelf een 

LEADS-score E gaven, gaf de overgrote meerderheid zichzelf een D (57,1%) of zelfs een S 

(22,1%). De assessoren gaven minder vaak een S-score dan de organisaties zelf.  
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Gemiddelde zelfevaluatie: 3,84 Gemiddelde assessor: 3,97 

  

Gemiddelde zelfevaluatie: 4,26 Gemiddelde assessor: 4,10 

  

Gemiddelde zelfevaluatie: 4,16 Gemiddelde assessor: 3,99 
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Gemiddelde zelfevaluatie: 3,97 Gemiddelde assessor: 3,72 

  

Gemiddelde zelfevaluatie: 4,06 Gemiddelde assessor: 3,90 

  

Gemiddelde zelfevaluatie: 4,26 Gemiddelde assessor: 4,19 

 

1. Wat de meerjarenprogrammering betreft, is de balans positiever bij de assessoren. 

Nieuwe positieve motiveringen op dit vlak zijn onder meer het feit dat "de meeste 

organisaties een meerjarenplan hebben opgesteld waarin de evaluatiedoelstelling en 

een aantal belangrijke aspecten (datum/periode van indiening enz.) zijn opgenomen"6 

                                                 
6 De cursief gedrukte motiveringen werden genoteerd na de analyse van de tweede cohort.  De overige motiveringen kwamen 

reeds voor in het eerste rapport in 2019 en gelden nog steeds voor de tweede cohort.  
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of een goede afstemming in de tijd tussen de uitvoering van de evaluaties en het 

beslissingsproces; 

2. Wat de afstemming tussen evaluatie en beslissing betreft, gaven de organisaties zichzelf 

zeer goede scores: 30 van hen (39,0%) vonden dat zij een LEADS-score S haalden. Hoewel 

de assessoren strenger waren door deze score slechts aan 15 organisaties toe te kennen, 

blijft de balans toch positief omdat de overgrote meerderheid (69,1%) met een D-score 

werd beoordeeld. De assessoren betwisten dus niet dat de evaluatiepraktijk binnen de 

organisaties goed ontwikkeld is, maar zijn van mening dat zij nog niet voldoende 

geïnstitutionaliseerd is.  

In vergelijking met de beschrijving van het criterium in de handleiding zien we dat een 

verwijzing naar het perspectief van de geldschieters ontbreekt ("evaluaties zorgen ervoor 

dat er tijdig verslag kan worden uitgebracht aan de geldschieter"). Het is dan ook de 

vraag of een organisatie het perspectief van de geldschieter wel kan inschatten. In de 

volgende certificeringsronde zou dus grondiger kunnen worden nagedacht over de 

betrokkenheid van de geldschieters in het ECB-proces. 

Wat de factoren betreft die de lagere scores verantwoorden, is het moeilijker om 

overeenkomsten te vinden. De punten die opvallen zijn de volgende: 

 Het ontbreken van een kader, van formalisering van de afstemming tussen evaluatie 

en besluitvorming in sommige organisaties; 
 Het is soms onduidelijk wie de evaluaties in de organisatie bespreekt (directieteam, 

raad van bestuur enz.) 

 Er wordt ook verwezen naar de timing van de DGD, die zegt dat de evaluatie na de 

fase komt waarin de nieuwe programma's worden geformuleerd. Er bestaat een vorm 

van structurele belemmering om de evaluaties en de besluitvorming op elkaar af te 

stemmen. 

3. Wat de definiëring van de rollen en taken betreft, zien we dat het percentage 

organisaties dat zichzelf minimaal met een LEADS-score D evalueert, voor dit criterium 

kleiner is. De correlaties tussen de zelfevaluatie en de beoordeling door de assessoren zijn 

hier over het algemeen meer gespreid.  

4. Het criterium instrumenten, dat samen met het criterium "Meerjarenprogrammering" de 

laagste zelfevaluatiescore kreeg, is het enige waarvoor een organisatie een LEADS-score 

L behaalde.   

5. Wat het monitoringsysteem betreft, zien we hier dat de organisaties zichzelf over het 

algemeen genomen zeer goede scores gaven, terwijl de assessoren opnieuw wat 

strenger waren en de LEADS-score S die 8 organisaties zichzelf hadden gegeven, 

omzetten in een D-score. Dit criterium is sinds de invoering van het instrument al 

onderwerp van debat, dat later tijdens het certificeringsproces verder moet worden 

uitgediept. Het moest door de DBE worden geherformuleerd omdat de assessoren de 

definitie ervan in de handleiding niet correct interpreteerden. Dit leidde tot vermoedens 

van een mogelijke vertekening door overschatting van deze score. 

Hoewel de positieve argumenten van de assessoren veel verwijzingen bevatten naar de 

kwaliteit van het monitoringsysteem zelf, hebben de negatieve argumenten die we in de 

rapporten aantreffen meestal betrekking op andere factoren die de evaluatie complexer 

maken en van invloed zijn op de evaluatiecapaciteit in verband met de interventies: de 

afstand tussen het hoofdkwartier en het terrein, de beperkte betrokkenheid van de 

actoren op het terrein, de moeilijkheid om te vertrouwen op de systemen van de partners, 

het ontbreken van een conceptueel kader voor operaties tussen Noord en Zuid Hieruit 

blijkt dat het monitoringsysteem zowel van hoge kwaliteit moet zijn als gekoppeld moet 

zijn aan het volledige systeem voor dataverzameling en interactie met de 
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belanghebbenden. Dit zou kunnen bevestigen dat er op dit vlak verder onderzoek nodig 

is op sectorniveau. Het is zeker een basiscapaciteit die in de volgende 

programmeringscyclus op de voet moet worden gevolgd7. 

6. Tot slot zien we dat leiderschap dat stimuleert de tweede basiscapaciteit is waarvoor 

organisaties zichzelf de meeste S-scores geven. Hoewel het gemiddelde van de 

assessoren opnieuw iets lager ligt dan het gemiddelde van de zelfevaluatie, is het toch 

interessant vast te stellen dat dit het criterium is waarvoor de score van de assessoren het 

hoogst is.  

 

5.3.2. Capaciteiten van de organisatie om de evaluatiefunctie uit te 

voeren 

We zullen nu de andere capaciteiten onderzoeken die niet tot de basiscapaciteiten 

behoren.  

Zoals eerder al gezegd, halen de criteria van het onderdeel "Capaciteit" een gemiddelde 

totaalscore van 3,95. Terwijl het gemiddelde van de basiscapaciteiten 4,11 bedraagt, ligt het 

gemiddelde voor de andere capaciteiten bij 3,86.  We kunnen dus stellen dat het 

gemiddelde van de basiscompetenties hoger ligt dan het gemiddelde van de andere 

competenties wat de zelfevaluatiescores betreft.   

Aangezien wij de basiscapaciteiten reeds uitvoerig hebben uiteengezet, zullen wij de 

andere capaciteiten nu beknopter overlopen. Voor sommige werd er geen uitvoerige 

motivering gegeven door de assessoren, omdat het er vooral op aankwam aan te tonen of 

bepaalde elementen al dan niet aanwezig waren. Bovendien zijn er geen assessorscores 

voor de andere capaciteiten.   

 

                                                 
7 In de toekomst zou er meer aandacht moeten worden besteed aan de monitoring- en evaluatiesystemen (M&E) van de 

organisaties (die alleen worden gebruikt in het proces voor de gegevens en niet voor de beoordeling van de kwaliteit van de 

systemen als zodanig). 
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De bevindingen van de eerste oefening blijven van kracht en kunnen als volgt worden 

aangevuld8:  

“Wat de visie op de evaluatiefunctie (3.1.1) betreft, komt bij lezing van de rapporten van de 

assessoren een genuanceerd beeld naar voren. Positief is allereerst dat vaak het argument 

van een formele visie op de functie wordt gebruikt", evenals de sterke wens om over een 

omvattend monitoring- en evaluatieproces te beschikken op het niveau van de projecten en 

partnerschapen. "Voor een aantal organisaties is er ook sprake van een leerhouding ten 

aanzien van evaluatie, die het belang en het gewicht bevordert dat er positief aan wordt 

toegekend. De zwakke punten die door verschillende assessoren werden opgemerkt, zijn 

daarentegen het gebrek aan institutionalisering en toe-eigening van deze visie door de 

medewerkers en zelfs door de partners", alsmede het feit dat beslissingen over de te 

behandelen thema's/programma's niet op gecoördineerde wijze worden genomen, 

waardoor de partners in dit stadium niet kunnen ingrijpen. 

 

"Er bestaan voorts weinig bewijzen voor de samenhang van de evaluatiefunctie (3.1.2.). Dit 

geldt ook voor de mobilisatie van de organisatie (3.2.3.) ", die soms echter beperkingen kan 

vertonen wanneer het begeleidingscomité bij de evaluaties beperkt is tot de directe actoren 

van het project of het evaluatieproces grotendeels in handen is van één enkele beheerder. 

"Wat de ethische principes (3.4.1) betreft, is de belangrijkste tekortkoming die in beide 

cohorten opvalt, het ontbreken van een beschrijving van de ethische principes in een formeel 

document. Over het algemeen is het ethische vraagstuk reeds aanwezig in de organisaties, 

maar werd er zelden specifiek aandacht aan besteed bij evaluatie. "  

"Wat het criterium "delen en integreren van de visie" (3.4.2.) betreft, hebben de positieve 

commentaren vooral betrekking op het feit dat het personeel zich de visie eigen kan maken, 

wat mogelijk is door een monitoring door de directeurs. "  

"Het criterium strategische dialoog (3.4.4.) wordt doorgaans slechts zeer summier aangetoond 

en komt vaak neer op de aan- of afwezigheid van een dergelijke dialoog in de organisatie. " 

"Voorts wordt de aandacht voor de versterking van de competenties (3.5.1) naar voren 

geschoven voor sommige organisaties, aan de hand van diverse voorbeelden 

(behoefteanalyse, persoonlijke ontwikkelingsplannen, versterking van de competenties van 

de partners), maar vooral via de aanwezigheid van een budget dat uitdrukkelijk wordt 

uitgetrokken om medewerkers te laten deelnemen aan seminars, opleidingen enz. We zien 

ook dat de assessoren de deelname van bepaalde organisaties aan de werkgroep ME van 

de federaties als positief beoordeelden vanuit het oogpunt van de versterking van de 

competenties. [ ...] "   

"Wat reflectie over methodologieën (3.5.2) betreft, noemden de assessoren als positieve 

elementen de aanwezigheid van interne discussieforums, het aanmoedigen van het 

personeel om hierover na te denken, maar vooral de contacten via peer-organisaties in het 

geval van gezamenlijke programma's. "  Wel werd opgemerkt dat de geringe omvang van 

de organisatie de interne reflectie over geschikte methodologieën allicht kan beperken. 

"Hoewel de toegankelijkheid van de resultaten (3.5.3.) over het algemeen goed is, is tot slot 

het delen van de resultaten (3.5.4.) nog steeds een belangrijk zwak punt binnen de 

geëvalueerde organisaties. Dit geldt zowel voor de eerste als voor de tweede cohort.  De 

assessoren maakten nochtans melding van verschillende gevallen waarbij de resultaten 

intern correct worden gedeeld, maar er waren bijna net zoveel situaties waarbij dit niet het 

geval was. Bovendien ligt de nadruk hier op het extern delen waarnaar veel te weinig 

                                                 
8 De tekst tussen aanhalingstekens is wat er reeds gezegd werd voor de eerste cohort in het tussentijds rapport van 2019.  De 

toevoegingen die naar voren kwamen uit het onderzoek van de tweede cohort zijn onderstreept en cursief gedrukt. 
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aandacht gaat. "Hoewel het lijkt of de evaluaties gemakkelijk toegankelijk zijn op de interne 

servers en de partners het volledige rapport als eersten ontvangen, zijn de evaluaties niet 

toegankelijk van buitenaf9. 

 

 Proces 

De gemiddelde totale zelfevaluatiescore voor de kwaliteit van de processen van de 

organisaties is 3,83. Deze score ligt iets hoger in de rapporten van de assessoren, namelijk 

3,88. Meer bepaald werd dit onderdeel als volgt geëvalueerd door de organisaties: 

 

Uit de gemiddelden blijkt een betere beoordeling van alles wat te maken heeft met het 

opstellen van de taakomschrijving (keuze van de methodologie, vereiste competenties van 

de evaluator, keuze van de evaluator enz.) Anderzijds zijn de beoordelingen zwakker ten 

aanzien van de operationalisering van de evaluaties (beschikbaarheid van gegevens, 

naleving van termijnen, deelname aan het proces enz.) 

Wat de kruistabellen met de verschillende organisatiekenmerken betreft, zijn de tendensen 

vergelijkbaar met wat hierboven werd opgemerkt: de organisaties met meer VTE en VTE ME 

en met een groter budget scoren over het algemeen iets hoger dan andere organisaties.   

Bij lezing van de rapporten van de assessoren zien we in grote lijnen dezelfde punten opduiken 

als in het tussentijds rapport. Deze worden in deze samenvatting niet meer herhaald. 

Niettemin kan hieraan worden toegevoegd dat de formele reactie of de uitvoering van de 

aanbevelingen vragen oproept over de toegevoegde waarde en het nut van de evaluatie. 

De bovengenoemde beschouwingen over de monitoringkwaliteit die sterkere verschillen 

vertonen, komen gedeeltelijk tot uiting in de score die wordt toegekend aan de 

nauwkeurigheid van de beschikbare gegevens en vormen ongetwijfeld ook een aspect dat 

nader moet worden onderzocht in het verdere certificeringsproces. 

                                                 

9 Dit punt kan over het algemeen worden afgewogen tegen het vraagstuk van de vertrouwelijkheid en de technische middelen 
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 Kwaliteit van de rapporten 

De gemiddelde totaalscore voor de kwaliteit van de rapporten per organisatie, d.w.z. het 

gemiddelde van de scores die alle organisaties zichzelf hebben gegeven voor de kwaliteit 

van hun rapporten, bedraagt 4,10 (3,84 voor de score van de assessor), terwijl de 

gemiddelde totaalscore per rapport, d.w.z. het gemiddelde van de scores die aan elk 

rapport afzonderlijk werden gegeven, 4,06 is (3,87 voor de score van de assessor).  De score 

van de assessoren per evaluatierapport is dus hoger dan de score per organisatie, terwijl dit 

omgekeerd is voor de zelfevaluatiescores. Meer bepaald werd dit onderdeel als volgt 

geëvalueerd door de organisaties: 

 

De criteria voor de validiteit van de informatie (beschrijving van het doel, evaluatiekader en 

de onderbouwing van de conclusies) zijn goed omschreven. De neutraliteit van de rapporten 

is gemiddeld genomen het criterium dat het best wordt beoordeeld. De triangulatie van de 

gegevens en het formuleren van realistische aanbevelingen komen echter minder goed naar 

voren in het evaluatieproces van de organisaties.  

Wat de kruistabellen met de verschillende organisatiekenmerken betreft, zien we vanuit het 

oogpunt van de zelfevaluatie enkele verschillen met wat voor de andere criteria werd 

vastgesteld.  Want hoewel organisaties met meer dan 50 VTE nog steeds de neiging hebben 

zichzelf iets hogere scores te geven, geldt dit iets minder voor organisaties met de meeste 

VTE ME.  Bovendien hebben organisaties met een kleiner budget dit keer de neiging zichzelf 

betere scores te geven.   

Wat de scores van de assessoren betreft, werden de individuele scores weliswaar naar 

beneden bijgesteld, maar blijven de algemene trends dezelfde.    

Laten we even afstand nemen van deze rapporten en hun kwaliteit: in totaal konden via het 

certificeringsproces 199 evaluatierapporten worden geanalyseerd die in opdracht van de 

ANGS, BIO en Enabel werden opgesteld. Dit is een indrukwekkend cijfer dat de dynamiek van 

de sector weergeeft en de zin voor verantwoordelijkheid van alle belanghebbenden: 

assessoren, geldschieters, DGD, DBE, partners op het terrein en het maatschappelijke 

middenveld. 

De positieve en negatieve punten die naar voren kwamen bij de analyse van deze rapporten 

zijn in evenwicht, in die zin dat wat in sommige rapporten als een kwaliteitselement wordt 

aangeduid – het goede gebruik van het logisch kader, de nauwgezetheid van het 

evaluatiebeleid, de leesbaarheid en de degelijkheid van de conclusies – in andere rapporten 
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als minder positief wordt omschreven. Bij de negatieve punten die meer aandacht krijgen, 

gaat het om de slechte samenhang tussen de gebruikte methoden, de conclusies en de 

aanbevelingen. De assessoren wijzen soms op het weinig concrete karakter van de 

aanbevelingen of zelfs de neutraliteit van de evaluaties. Zij pleiten voor een formalisering en 

standaardisering van de werkwijzen om een gelijke kwaliteit te waarborgen. Dit vereist een 

versterking van de capaciteiten maar ook efficiëntere processen.  

We kunnen op dit punt dus concluderen dat in het verdere verloop van de certificering van 

de capaciteiten, de verwachtingen ten aanzien van het proces en de kwaliteit van de 

rapporten, die nog steeds te ongelijk zijn, beter moeten worden omschreven. 

 

6. Goede praktijken en verbeterplannen 
 

In de volgende tabel zien we voor elk onderdeel van het instrument de goede praktijken die 

zijn vastgesteld in het kader van de twee analyses die in 2019 en 2021 werden uitgevoerd. 

Deze goede praktijken zijn ondergebracht in drie categorieën: goede praktijken met 

betrekking tot de evaluatiecapaciteit van de organisaties, goede praktijken met betrekking 

tot de processen en goede praktijken met betrekking tot de kwaliteit van de rapporten.   

 

Goede praktijken 

Evaluatiecapaciteit 

Verduidelijking van de interne rollen en taken, met name door middel van organigrammen of 

tabellen 

Aandacht voor de vertrouwelijkheid bij het verzamelen en delen van gegevens  

Het delen van resultaten met andere organisaties die met dezelfde lokale partners werken  

De organisatie als een consortium of alliantievorming  

De tandem projectmanager / evaluatiemanager  

Het betrekken van veel werknemers van verschillende afdelingen bij de evaluaties  

Proces 

Een eenvoudig en digitaal systeem voor gegevensverzameling. Hierdoor zijn de gegevens altijd en 

overal toegankelijk.  

Systematische analyse van de evalueerbaarheid  

Exploitatienota's om het gebruik van de resultaten te garanderen  

Onderlinge evaluaties (peer to peer)  

Integratie van informatie uit beleidsdocumenten of vakpers in de rapporten  

Ervaring met impactevaluatie  

Praktijk van zelfevaluatie en geleide zelfevaluatie  

Door de aanwezigheid van een groep gemeenschappelijke vragen in verband met de transversale 

thema's kan de informatie over verschillende rapporten worden gekruist  

Kwaliteitsportaal en praktische gids over de Acodev-evaluatie 

Het korte formaat van het evaluatiebeleid om er een communicatie-instrument van te maken  
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Goede praktijken 

Opstellen van een offerteaanvraag voor een raamovereenkomst om een beroep te kunnen doen 

op een adviesbureau dat in de verschillende interventielanden uitstekende experts kan aanbieden, 

inschakelen en coördineren  

Tijdens de feedback over de evaluaties van de instrumenten wordt tijd uitgetrokken voor contacten 

tussen de evaluatoren en de belanghebbenden over de aanbevelingen die prioriteit moeten 

krijgen en de opvolging hiervan, wat de managementrespons kan bevorderen  

Ontwikkeling van een gestandaardiseerd monitoringinstrument waarmee lokale partners ter plaatse 

informatie kunnen verzamelen, zowel over de uitgevoerde activiteiten (outputs) als over de 

effecten / veranderingen (outcomes)  

Steun van de coördinator aan lokale partners om de kwaliteit van de verzamelde gegevens te 

garanderen  

Opstellen van intentieverklaringen, voorafgaand aan het opstellen van de taakomschrijvingen  

Kwaliteit van de rapporten 

De gemengde methode  

Participatieve formulering van de evaluatievragen op basis van de monitoringgegevens  

Verdieping van de contextanalyse  

Inschakelen van kwaliteitsconsultancy dankzij kennis van de plaatselijke omgeving  

Een hoger budget maakt een betere en grondiger evaluatie mogelijk  

Een geïntegreerd plan voor de opvolging van de aanbevelingen in het rapport  

Veel illustraties (tabellen, grafieken) 

Aanwezigheid van een verkorte samenvatting  

Participatieve formulering van aanbevelingen voor tussentijdse evaluaties  

Een start-, heroriënterings- en methodologische nota  

Managementrespons vragen aan de kantoren op het terrein en aan de lokale partners  

Mondelinge en participatieve feedback op het terrein aan het projectteam en ook aan de 

rechtstreekse begunstigden (aan het eind van de missie van de externe evaluator op het terrein)  

 

Uit de analyse blijkt dat zowel de verbeterplannen als de goede praktijken om verduidelijking 

en verdere uitdieping vragen om de interpretatie van beide aspecten te kunnen kaderen. 

Van de nieuwe verbeterpunten die naar voren kwamen, leggen we met name de nadruk 

op: 

 

1. Het belang van een diversificatie van de vormen en soorten evaluaties in functie van de 

doelstellingen en het beoogde gebruik (zelfevaluaties, evaluaties per projectcluster 

enz.). 

2. Een vorming van de visie op de evaluatiefunctie om deze te integreren in de 

strategische visie van de organisatie. 

3. Systematisch plannen van de evaluaties waardoor een tussentijdse evaluatie mogelijk 

wordt die de aanzet kan geven tot strategische reflecties en een eindevaluatie die 

meer gericht is op de impact en de resultaten. 

4. De ontwikkeling van een strategische nota over de evaluatiefunctie en een checklist om 
de kwaliteit van de taakomschrijvingen en de evaluatierapporten te garanderen. 
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5. Het evaluatieproces vroeger starten met het oog op de ontvangst van het rapport, 
zodat de aanbevelingen beter kunnen worden geïntegreerd. 

6. Het betrekken van de partners bij het opstellen van de taakomschrijvingen. 

7. Het belang om ervoor te zorgen dat regelmatig wordt voortgebouwd op de toegepaste 
evaluatiemethodologieën, met name om de opvolging van de kwaliteit van de 
rapporten te verbeteren. 

 

7. Conclusies betreffende het certificeringsinstrument 

en het certificeringsproces 

 

In het licht van onze transversale analyse en de documenten die het mogelijk maakten het 

certificeringsproces van de evaluatiecompetenties van de samenwerkingsactoren uit te 

voeren en te volgen, is het interessant deze dynamiek voort te zetten om de evaluatiepraktijk 

verder te verbeteren en ervoor te zorgen dat deze relevant wordt binnen de sector.  

Gelet op de situatie die beschreven werd in het reeds genoemde rapport van 2017 over het 

pilootproject, is er op het vlak van evaluatie wezenlijk vooruitgang geboekt op het niveau 

van de gecertificeerde organisaties. Wij konden vaststellen dat geen enkele organisatie 

verklaart dat haar praktijken onbestaande of onvolledig zijn. Wij zagen ook een leereffect 

binnen de organisaties die meegingen in het proces, dat op langere termijn moet worden 

geconsolideerd. 

Uit de verschillende resultaten blijkt ook dat het verschil tussen de zelfevaluatiescores en de 

scores van de assessoren betrekkelijk klein is. Een aantal organisaties werd onder voorbehoud 

gecertificeerd en andere organisaties moesten hun verbeterplan herzien. Hieruit kunnen we 

dus afleiden dat de organisaties zichzelf eerlijk en met een zekere graad van competentie 

evalueren. Ook mag worden aangenomen dat zij goed voorbereid waren om aan de 

verwachtingen van het instrument te voldoen wat de basiscriteria betreft, die de 

toegangspoort tot het proces vormden. 

Wij stellen ook vast dat het instrument de nadruk legt op een formele en kwalitatieve 

evaluatiepraktijk, waarbij bepaalde belangrijke dimensies van het evaluatiewerk, zoals de 

kwaliteit van de gegevens en de monitoringsystemen, de intrinsieke kwaliteit van de 

evaluatierapporten en dus het strategische en operationele nut van de evaluatie, uiteindelijk 

weinig of onvoldoende worden uitgediept.   

Gezien de werklast die het certificeringsproces met zich meebrengt, zou het instrument 

bovendien kunnen worden vereenvoudigd, met name voor organisaties die reeds zijn 

gecertificeerd. Voor deze organisaties zou het vereenvoudigde instrument een beperkter 

aantal te evalueren kenmerken kunnen voorstellen, maar ook een verdieping van bepaalde 

aspecten van de capaciteit binnen de zwakste aspecten die naar voren kwamen uit de 

transversale analyse. We denken hierbij aan de kwaliteit van de gegevens en de 

monitoringsystemen, de kwaliteit van de rapporten en de inzet van de instrumenten. 

Meer in het algemeen moet het streven naar een certificeringsproces voor de 

evaluatiecompetenties resulteren in programma's van betere kwaliteit en sterkere evaluaties 

op het niveau van BIO, Enabel en de ANGS. Het is de DGD die in de periode 2022-2026 de 

vooruitgang van deze programma's en hun evaluatie zal kunnen beoordelen, en dus de 

inspanningen van de organisaties op hun juiste waarde zal kunnen inschatten. Bij de verdere 

ontwikkeling van het instrument kan het nuttig zijn deze leer- en versterkingseffecten te 

integreren volgens een nog te preciseren benadering. 
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8. Bijlage A: Leesregels 

Om de in deze samenvatting bijeengebrachte analyses beter te begrijpen, volgt hier een 

leidraad voor het lezen van de statistische analyses: 

Eenvoudige frequenties 

Dit zijn de overgrote meerderheid van de grafieken in het rapport. Deze geven de verdeling van de 

resultaten weer in aantallen en/of frequenties (%) over het aantal vermeldingen (vandaar de naam 

van de betreffende kolom % Verm: die overeenkomt met het percentage op het totale aantal 

antwoorden). 

 

Numerieke variabelen  

Wanneer de frequenties betrekking hebben op numerieke variabelen, kunnen zij vergezeld gaan 

van de volgende gegevens:  

 Standaardafwijking – Een maat voor spreiding die wordt gedefinieerd als de gemiddelde 

afwijking (in het kwadraat) van het gemiddelde (het kwadraat van de standaardafwijking 

noemen we de variantie) 

 Mediaan –Waargenomen waarde die de waarnemingen (ordinaten) verdeelt in twee even 

grote delen (50% van de waarnemingen heeft een lagere of gelijke waarde, 50% een 

hogere) 

 Kwartielen – Waarden die deze verdeling in vier gelijke delen verdelen 

 Gemiddelde – Som van de waarden gedeeld door het aantal waarden. 

 

Bivariate analyses 

Dit zijn kruisingen tussen twee variabelen. De variabele op de y-as is meestal de onafhankelijke 

variabele (cohort, budget, VTE...), terwijl de afhankelijke variabele op de x-as staat. Deze kruisingen 

moeten derhalve worden gelezen als verdelingen van de afhankelijke variabele over het totaal van 

de onafhankelijke variabele.  

Bijvoorbeeld:  70% van de organisaties van de 1e cohort 

behaalde afgerond een totaalscore "D". In de tweede 

cohort is dit slechts 54,1%, maar daar haalt 27% een score 

"S" (tegenover 7,5% in de eerste cohort).  De som van de 

percentages in dezelfde kolom is dus 100%. 

 

Box plots  

Box plots bestaan uit de volgende elementen:  

 De horizontale zwarte balken: Minimum – Maximum 

 De verticale zwarte balken: Medianen 

 De rode rechthoeken: Standaardafwijking 

 De blauwe rechthoeken: Mediaan en percentielen 

 De verticale as: Verbindt de gemiddelden met elkaar 

 

Correlatiecoëfficiënt 

De lineaire correlatiecoëfficiënt, of Bravais-Pearson correlatiecoëfficiënt, meet zowel de sterkte als 

de richting van de samenhang. Deze varieert van -1 tot +1, en is 0 wanneer er geen samenhang 

bestaat. Hoe dichter deze coëfficiënt bij -1 of +1 ligt, hoe sterker de samenhang tussen de twee 

variabelen is, tot ze perfect is. 

 

  



 

 

Transversale analyse van de evaluatiecapaciteit – Samenvatting – Januari 2022 

 
22 

9. Bijlage B: LEADS-schaal en criteria van het 

certificeringsinstrument 

 

1. Het LEADS-waarderingssysteem is gebaseerd op de volgende schaal: 

L 
Little or no 

elements 
De praktijk bestaat niet of is nog zeer embryonaal 

E Some Elements 
Er zijn enkele elementen van de praktijk, maar deze zijn zeer verspreid, 

ongestructureerd en niet geïnstitutionaliseerd. 

A Clear Action 
De praktijk is in ontwikkeling, er zijn duidelijke maatregelen en een 

begin van structurering. 

D Largely Developed 
De praktijk is sterk ontwikkeld, ook al is deze niet noodzakelijk volledig 

geïnstitutionaliseerd 

S Sustainable 
De praktijk is volledig ontwikkeld en geïnstitutionaliseerd binnen de 

organisatie 

 

 

2. De criteria van het certificeringsinstrument waren 

 

A. De capaciteiten van de organisatie om haar evaluatiefunctie te organiseren 

(bestaande uit 16 criteria, waarvan 6 basiscriteria die vetgedrukt zijn)  
1. Visie op de evaluatiefunctie (3.1.1); 

2. Samenhang van de evaluatiefunctie (3.1.2.); 

3. Meerjarenprogrammering (3.1.3.) ; 

4. Afstemming tussen evaluatie en besluitvorming (3.2.1.) ; 

5. Definiëring van rollen en taken (3.2.2.) ; 

6. Mobilisatie van de organisatie (3.2.3.) ; 

7. Instrumenten (3.3.1.) ; 

8. Monitoringsysteem (3.3.2.) ; 

9. Ethische principes (3.4.1.) ; 

10. Delen en integreren van de visie (3.4.2.) ; 

11. Leiderschap dat stimuleert (3.4.3.) ; 

12. Strategische dialoog (3.4.4.) ; 

13. Analyse en ontwikkeling van de competenties (3.5.1.) ; 

14. Reflectie over methodologieën (3.5.2.) ; 

15. Toegankelijkheid van de resultaten (3.5.3.) ; 

16. Delen van de resultaten (3.5.4.). 

 

B. Evaluatie van de evaluatieprocessen van de organisatie 
1. Ontwerp 

a. Kwaliteit van de taakomschrijvingen 

i. Waarom, wat en voor wie? (2.1.1.); 

ii. De evaluatievragen (2.1.2.) ; 

iii. Methodologische oriëntatie (2.1.3.); 

iv. Het profiel van de evaluator(en) (2.1.4.). 

 

b. Toezicht op de kwaliteit van de taakomschrijvingen 

i. Bijzonderheden over de beschikbare gegevens (2.2.1.); 

ii. Afstemming tussen verwachtingen, budget en termijnen (2.2.2.); 

c. Betrokkenheid bij het proces 

i. Uitgewerkte rollen (2.3.1.); 
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ii. Overleg over de inhoud (2.3.2.). 

 

2. Uitvoering 

a. Toezicht op de kwaliteit van de uitvoering 

i. Verificatie geloofwaardigheid evaluator(en) (2.4.1.); 

ii. Opnieuw kaderen vóór de start (2.4.2.); 

iii. Restitutie (2.4.3.) – gemiddelde van 4.19; 

iv. Controle van de kwaliteit van het rapport (2.4.4.); 

v. Feedback over de inhoud van het rapport (2.4.5.); 

 

3. Gebruik van de evaluatie 

a. Gebruik van de evaluatieresultaten 

i. Formele reactie (2.5.1.); 

ii. Uitvoering van de aanbevelingen (2.5.2.). 

 

C. De kwaliteit van de rapporten van de organisatie 
1. Geldigheid 

a. Doel omschreven (1.1.1.); 

b. Evaluatiekader vastgesteld (1.1.2.); 

c. Gefundeerde conclusies (1.1.3.). 

2. Betrouwbaarheid 

a. Gefundeerde keuze van de evaluatiemethodes (1.2.1.) ; 

b. Informatiebronnen (1.2.2.) ; 

c. Triangulatie verzekerd (1.2.3.) ; 

d. Neutraliteit van het rapport (1.2.4.). 

 

3. Bruikbare informatie  

a. Overeenstemming met de doelstelling en het nut (1.3.1.) ; 

b. Antwoord op de evaluatievragen (1.3.2.) ; 

c. Realistische aanbevelingen (1.3.3.) ; 

d. Leesbaarheid van het rapport (1.3.4.).  
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