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In dit document vind je inspiratie voor evaluatievragen.
We evalueren zowel doelstellingen als acties. Acties hebben een 
product (de actie zelf), een proces (de voorbereiding, samenwerking om 
te organiseren …) en een effect (wat er veranderd is na de actie). 
Welke vragen je op weg kunnen zetten om een actie en doel goed 
te evalueren, vind je hier.
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voorbeeldevaluatievragen bij de actie

o v e r  d e  u i t d a g i n g e n

o v e r  p r o d u c t o v e r  p r o c e s o v e r  e f f e c t

o v e r  d e  c o m p e t i t i e

Alle jongeren in de leefgroepen bewegen minstens één keer per dag 
matig intensief, het hele jaar door.  

Door middel van een tweewekelijkse laddercompetitie strijden de 
leefgroepen tegen elkaar met actieve uitdagingen in de wintermaanden. 

• Elke uitdaging gaat over een matig intensieve beweging, die mak-
kelijk te integreren is in het dagelijks leven en bepaald is in tijd en 
ruimte. Bijvoorbeeld: met de hele leefgroep op 24 uur tijd X aantal 
keer alle trappen doen van gebouw A. 

• Na elke uitdaging is er een korte nabespreking van de beweging  
(bv. hoe vond je het, wie heeft een tip om vol te houden …).

• Ging de laddercompetitie door van  
december tot en met maart?

• Werd er twee keer per maand een  
laddercompetitie georganiseerd?

 - Indien nee: waarom werden er geen 10 
laddercompetities georganiseerd?

• Namen alle jongeren van de leefgroepen 
deel?

 - Indien nee: waren er opvallende  
evoluties en uitschieters in de  
deelnamecijfers?

 - Indien nee: welke redenen waren er om 
als individu of leefgroep niet deel te 
nemen?

• Was de kwaliteit van de laddercompetitie 
goed?

 - Waren de uitgewerkte uitdagingen 
effectief matig intensieve bewegingen, 
gedifferentieerd naar de conditie van 
de deelnemers?

 - Werd elke leefgroep aangemoedigd in 
de wintermaanden?

 - Werd over elke uitdaging goed 
nagepraat achteraf (soort beweging, 
volhouden, voordelen …) binnen alle 
leefgroepen?

 - Kwamen verschillende deelnemers aan 
bod tijdens de nabespreking?

 - Waren er veel verschuivingen op het 
scorebord?

 - Werd er fair gescheidsrechterd? 

 - Waren de gasten gemotiveerd?

 - Werd er een gezonde beloning  
uitgereikt?

• Was er voldoende personeelstijd om de 
laddercompetitie uit te werken?

• Werden de juiste personen tijdig  
betrokken?

• Werden de gasten betrokken bij de 
uitwerking?

• Werd het netwerk rond de gasten (school, 
familie, vrienden, sportclub …) betrokken 
bij de uitwerking?

• Was er een goede samenwerking tussen de 
organisatoren?

• Was er voldoende budget en materiaal 
voor elke uitdaging?

• Was het duidelijk wie waarvoor  
verantwoordelijk was?

• Kon iedereen de gemaakte afspraken 
nakomen?

• Werd de actie goed gecommuniceerd 
binnen de organisatie en naar de  
opvoedfiguren?

• Werd elke actie geëvalueerd door de 
begeleiders en gasten?

• Hebben jongeren meer kennis over  
soorten matig intensieve bewegingen?

• Geloven meer jongeren dat dagelijks matig 
intensief bewegen haalbaar is?

• Bewegen jongeren na de wintermaanden 
nog dagelijks matig intensief?

• Zijn er leuke neveneffecten opgetreden?

• Zijn er meer positieve contacten tussen de 
leefgroepen?

• Faciliteert de organisatie nog meer matig 
intensieve bewegingen?

• Deelname wordt sterk aangemoedigd door personeel, vrijwilli-
gers, jongeren onderling en contextfiguren, maar is niet verplicht. 
Aangewezen begeleiders zijn wel verplicht om aanwezig te zijn of 
vervanging te voorzien.

• De winnende leefgroep krijgt een gezonde beloning vanuit de 
organisatie.


