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Evaluatie 

Transcript 

Het doel van de evaluatie is uitzoeken in welke mate de projectdoelen en gewenste 

uitkomsten bereikt werden. 

Dit heeft aan de ene kant te maken met impact, aan de andere kant speelt het eigen 

kwaliteitsmanagement een rol. 

Wanneer we spreken over impact, moeten we rekening houden met korte en lange termijn 

impact. 

Vraag jezelf af wie voordeel moet halen uit het project: leerlingen, leerkrachten, jouw 

organisatie, bedrijven in je regio of ook aandeelhouders en de lokale gemeenschap. 

De impact op korte termijn zijn de directe voordelen bij thuiskomst. Hieronder vallen nieuwe 

kennis, vaardigheden en competenties of ook een verhoogde motivatie 

Om de impact op lange termijn te meten, voorzie je best normen voor evaluatie, ook voor 

een tijdje na terugkomst, bijvoorbeeld na 6 maanden. 

Je kan beoordelen wat de deelnemers aan de mobiliteit effectief gebruiken in hun dagelijkse 

praktijk. Of ze vaker in een vreemde taal spreken in de klas, bijvoorbeeld, als het gaat over 

leerlingen van andere landen en of ze betere kansen hebben op de arbeidsmarkt na het 

afronden van de training. 

Of in het geval van een personeelsmobiliteit, kunnen dit enkele voorbeelden zijn: collega's 

die in het buitenland zijn geweest, starten nieuwe initiatieven of passen alternatieve 

lesmethodes toe. Ze tonen interesse of starten zelfs nieuwe projecten op voor hun 

leerlingen. 

Het tweede belangrijke deel van de evaluatie omvat projectmanagement, voorbereiding van 

de deelnemers en ook de ervaringen in het buitenland, inclusief de praktische regeling. 

Waarschijnlijk heb je al enkele aspecten in gedachten die je een volgende keer anders zou 

doen. Maar je leerlingen hebben misschien nog meer suggesties. Je kan enkel verbeteren 

als je openstaat voor constructieve feedback. 

Dus vraag je deelnemers, en als je wil je projectpartner(s) om feedback. Creëer een 

atmosfeer waarin zeker jongere leerlingen hun mening kunnen uiten zonder schrik voor de 

gevolgen. 


