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EEN ONTWIKKELINGSGERICHTE
BENADERING VAN MONITORING EN
EVALUATIE
Het is niet ongebruikelijk dat organisaties zich verzetten tegen monitoring en evaluatie (M&E) - zeker niet
wanneer dit wordt gezien als een verstoring van de uitvoering van het programma. Vaak is deze reactie
gebaseerd op de overtuiging dat M&E enkel te maken heeft met verantwoording, dus voornamelijk met
het voorleggen van kwantitatief bewijs aan financiers met betrekking tot de resultaten van het programma.
Deze handleiding bevestigt dat verantwoording belangrijk is, maar ze is gebaseerd op de fundamentele
veronderstelling dat M&E meer is dan verantwoording alleen - het gaat om de ontwikkeling van de organisatie en
de verbetering van het programma. Om deze doelen te bereiken biedt de handleiding een kader dat gebaseerd is
op een benadering die zich baseert op een veranderingstheorie.
De handleiding is relevant voor twee organisatietypes:
• Ze helpt organisaties die momenteel al programma’s voor sport-for-employability aanbieden om kritisch na te
denken over hun praktijk en om aan relevante M&E te doen.
• En ze is relevant voor organisaties die overwegen om dergelijke programma’s te ontwikkelen, aangezien deze hen
kan helpen bij de ontwikkeling van relevante veranderingstheorieën en M&E-strategieën.

VERANDERINGSTHEORIE
Een veranderingstheorie is een allesomvattende beschrijving en illustratie van hoe en waarom een gewenste
verandering in een bepaalde context verwacht wordt, dus van de veronderstellingen die aan de basis van een
programma liggen.
Deze benadering creëert een kader om na te denken over de ontwikkeling, het beheer, de levering en de
monitoring en evaluatie (M&E) van programma’s voor sport-for-employability. Dankzij een dergelijke benadering
kunnen programma’s niet alleen uitleggen wat ze doen, maar ook waarom ze het doen.
Een op theorie gebaseerde benadering van evaluatie draagt bij tot de volgende zaken:
• De opbouw van organisatorische capaciteit. Op een duurzame manier, want om hun vele doelen te
verwezenlijken en hun programma’s te verbeteren moeten organisaties interne capaciteit ontwikkelen.
• Meer verantwoordelijkheid, inzicht en integratie. Een brede eensgezindheid over en een goed begrip
van de veronderstellingen over de relatie tussen doelen en doelstellingen kan de basis vormen voor een
geïntegreerde en coherente organisatiecultuur en bijhorende programma’s.
• Zo kan het personeel van de organisatie nadenken over houdingen, overtuigingen en praktijk en deze
analyseren. De betrokkenheid van personeel bij de M&E van alle aspecten van de organisatie en de uitvoering
van programma’s draagt bij tot de ontwikkeling van een zelfkritische organisatiecultuur die zichzelf wil
verbeteren.
• Evaluatie-inspanningen en middelen worden gericht ingezet voor de belangrijkste aspecten van het
programma.
De handleiding werd op een geïntegreerde en ontwikkelingsgerichte manier opgesteld, zodat ze van het begin
tot het einde gelezen kan worden, want elk onderdeel leidt naar het volgende. Op het einde van elk onderdeel
volgen oefeningen om erachter te komen in welke mate de inhoud relevant is voor uw organisatie/programma.

|3

DEFINITIE VAN SPORT
Om een zo breed mogelijk aanbod van programma’s en activiteiten op te nemen, volgt de Handleiding de
herziene definitie van sport van het Europees handvest inzake Sport van de Raad van Europa (2001):

"

de verzameling van alle vormen van lichamelijke activiteit die, al dan
niet in georganiseerd verband, ten doel hebben de lichamelijke en
geestelijke toestand te verbeteren, de sociale verbanden te ontwikkelen
en resultaten te bereiken in competities op alle niveaus.

"

Bijgevolg zijn er individuele, partner- en teamsporten; contactsporten en niet-contactsporten; sporten gedreven
door motorische vaardigheden (bv. turnen) of sporten gedomineerd door perceptie (gebaseerd op beweging en
tactisch denken), zoals voetbal; sporten die verschillende accenten leggen op strategie en fysieke vaardigheden,
en sporten kunnen zowel competitief als niet-competitief zijn. Wat het behalen van resultaten betreft, kan
sport dus best beschouwd worden als een reeks verschillende sociale relaties en sociale processen, waarbij
verondersteld wordt dat bepaalde vormen van leren of socialisatie kunnen voorkomen.

HET KADER EN DE INHOUD VAN DE
HANDLEIDING:
DEEL 1 - HET DOEL VAN DE HANDLEIDING
Dit is een algemene inleiding tot de handleiding met de belangrijkste definities van termen die centraal staan in
M&E - resultaten, impact, monitoring, evaluatie, summatieve en formatieve evaluatie.

DEEL 2 - DE DEFINITIE VAN EMPLOYABILITY EN DE AARD VAN DE RESULTATEN
Hier worden onderwerpen bekeken die verband houden met de definitie van het dubbelzinnige begrip
employability. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen hard skills en soft skills en schetst op onderzoek
gebaseerde en door werkgevers gedefinieerde componenten van employability.

DEEL 3 - SPORT EN EMPLOYABILITY: EEN CONTINUÜM VAN PROGRAMMA’S
Dit onderdeel benadrukt dat sport op zich een beperkte bijdrage zal leveren aan de ontwikkeling van
de employability en dat de sport aangepast moet worden en/of ondersteund moet worden met andere
activiteiten en workshops. Het schetst een continuüm van benaderingen, gebaseerd op de mix van sport en
andere activiteiten - Plus Sport, Sport Plus 1 en Sport Plus 2. Het bekijkt ook het belang van het sociale klimaat
van dergelijke programma’s en de centrale rol die mentoring speelt. Dit gedeelte wordt afgesloten met een
opmerking over de basis voor het kiezen van een specifieke benadering.

DEEL 4 – LOGISCHE MODELLEN EN VERANDERINGSTHEORIEËN
Hier wordt een overzicht gegeven van de sterke en zwakke punten van de vaak gebruikte benadering op basis van
een beschrijvend logisch model. Daarna wordt gekeken naar de aard en de sterke punten van een benadering
gebaseerd op een verklarende veranderingstheorie en het belang van het definiëren en uitleggen van de
veronderstellingen die aan de basis van een programma liggen.
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DEEL 5 - DE ONTWIKKELING VAN EEN VERANDERINGSTHEORIE VOOR SPORT EN
EMPLOYABILITY
Hier wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van het ontwikkelingsproces van een gedetailleerde
veranderingstheorie voor programma’s in het kader van sport en employability (gebaseerd op voorgaand
onderzoek). Hier vindt u ook twee types van grafische voorstellingen van veranderingstheorieën.

DEEL 6 - M&E: METHODES VOOR GEGEVENSINZAMELING
Hier worden de sterke en zwakke punten van een aantal methodes voor gegevensinzameling beschreven –
enquêtes die zelf ingevuld moeten worden, interviews, kleine groepsgesprekken, observatie en mentoring. Er
wordt ook ingegaan op de vooringenomenheid met betrekking tot de sociale wenselijkheid in de antwoorden van
de respondenten.

DEEL 7 - HET DEFINIËREN EN METEN VAN RESULTATEN
Hier worden een reeks relevante resultaten gedefinieerd en schalen voorgesteld voor het meten van deze
resultaten. Daarnaast wordt ook uitgelegd hoe de gegevens geïnterpreteerd moeten worden. De nadruk wordt
gelegd op de aanzienlijke verschillen tussen gevalideerde en niet-gevalideerde schalen. Aansluitend bij een
benadering gebaseerd op een veranderingstheorie wordt hier ook de aard van de programmaprocessen die
nodig zijn voor het behalen van dergelijke resultaten geschetst.

DEEL 8 - GEGEVENS SOCIAAL PROFIEL EN ONTWERP VRAGENLIJST
Hier wordt een overzicht gegeven van de aard van de sociodemografische gegevens die nodig zijn voor de
beschrijving van uw deelnemers en die zouden kunnen leiden tot verschillen in antwoorden op de verschillende
schalen. U krijgt hier ook wat advies over het ontwerp van en de administratie rond vragenlijsten die zelf ingevuld
moeten worden of die afgenomen worden door interviewers.

DEEL 9 - GEGEVENSANALYSE
Dit deel geeft uitleg bij de benadering van de behandeling, verwerking, analyse en rapportering van de
bevindingen van de enquêtes, en dit op basis van spreadsheets in Excel (die worden meegeleverd). U krijgt
informatie en instructies over volgende zaken:

•
•
•
•

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Het invoeren en verwerken van enquêtegegevens op basis van de meegeleverde Excel-bestanden
Het rapporteren van de bevindingen van de enquêtes
Het verwerken van gegevens voor andere schalen

Een filmpje met de uitleg bij dit gedeelte vindt u hier: www.sport4employability.eu

DEEL 10 - HET RAPPORTEREN VAN GEGEVENS
Hier krijgt u een algemene indicatieve structuur voor het rapporteren aan financiers over de resultaten van
het programma. Hoewel heel wat financiers over vereiste rapporteringsformaten beschikken, hebben we
dit voorzien om u te helpen bij het nadenken over M&E en rapportering. Voor de inhoud van een dergelijke
rapportering hebben we gebruik gemaakt van de vereisten van Comic Relief - een belangrijke Britse financierder
- voor de rapportering op het einde van projecten. Dergelijke rapportering baseert zich eveneens op een
veranderingstheorie. Het omvat:
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• Beschrijvende gegevens over begunstigden, budgetten en activiteiten.

• De evaluatie van de sterke punten, zwakke punten, opportuniteiten en bedreigingen, de
belangrijkste verwezenlijkingen van het programma, evenals de lessen die eruit getrokken werden.
• Wat is er veranderd als gevolg van het programma? Dit heeft betrekking op de verwezenlijking van
de gewenste resultaten, de mensen die baat hebben bij het programma en de mate van diversiteit van de
deelnemers.
• Welke lessen werden eruit getrokken en hoe duurzaam zijn de bereikte veranderingen?

BIJLAGE 1 - DE SCHALEN
Hier vindt u kopieën van alle schalen die voorgesteld worden in Deel 7. Zo kunnen gebruikers van de Handleiding
ze kopiëren voor mentoring of voor het samenstellen van vragenlijsten die zelf ingevuld moeten worden of die
afgenomen worden door interviewers.

REFERENTIES
Wenst u bronnen en referenties in de Handleiding op te volgen, dan vindt u hier ook een complete lijst met
relevante referenties.
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