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VO O R W O O R D   

Een opleidings- of ontwikkelingsinspanning 
leveren zonder te weten wat het verwachte effect 
is, roept vragen op. Is de gemaakte keuze de 
juiste? Is door deze inspanning de prestatie van 
bedrijf, team en/of individu verbeterd? Had een 
andere keuze tot betere resultaten geleid? Het is 
niet eenvoudig een antwoord op deze vragen te 
vinden. Het gaat hierbij om het concreet en 
aantoonbaar maken van de samenhang tussen 
organisatiestrategie en organisatiedoelen, leer- 
en ontwikkelingsactiviteiten, effectiviteit van leren 
en ontwikkelen en aantoonbare verbetering van prestaties. Dit is en blijft een 
uitdaging. 
 
EMC gaat deze uitdaging graag aan. In de meerjarenstrategie ‘Forward to the 
basics’ belooft EMC zelfs een ‘gegarandeerde en meetbare resultaatverbetering’ 
vanaf dag één. EMC levert in projecten met haar activiteiten en interventies graag 
daadwerkelijk toegevoegde waarde voor haar klanten. Om die te kunnen 
vastleggen, vormen evaluatie en effectmeting een essentieel onderdeel van de 
dienstverlening van EMC.  
 
Maar hoe meet je deze toegevoegde waarde en de resultaten van onze 
inspanningen? Deze toolbox geeft je als professional handvatten voor de manier 
waarop je effectmeting en evaluatie kunt inzetten en inrichten. Daarnaast krijg je 
een aantal praktische tips en voorbeelden hoe je dit concreet kunt invullen.  
 
Deze toolbox is het resultaat van de stage van Metteke Lubberts. Wij zijn hier trots 
op en hopen dat jullie deze mening delen en hier in jullie werk gebruik van kunnen 
maken. Graag horen we jullie ervaringen! 
 

 
Stephan Obdeijn en Eveline van Rossum 
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INLE ID ING   

EMC hanteert voor het evalueren een indeling op vijf niveaus:  
 effect op Pleasure; 
 effect op Potential; 
 effect op Performance; 
 effect op Productivity; 
 effect op Profitability. 

 
Wat wordt met de niveaus bedoeld?  

Pleasure 
Het effect van de interventie is uit te drukken in plezier en ‘good 
feeling’ en wordt voornamelijk vastgesteld bij de deelnemers aan 
een interventie. 
 

Potential 
Het effect van de interventie is uit te drukken in aantoonbaar 
verworven kennis, inzicht en vaardigheden. Dit maakt leren en 
groeien van personen en organisaties mogelijk.  
 
Performance 
Het effect van de interventie is uit te drukken in aantoonbaar 
gewenst gedrag en in staat zijn het geleerde in de praktijk toe te 
passen. De uitvoering van activiteiten is zoals verwacht en leidt tot 
verbetering van (interne) processen.  
 
Productivity 
Het effect van de interventie is uit te drukken in realisatie van 
bedrijfsresultaten en vergroten van de klanttevredenheid.  
 
Profitability 
Het effect van de interventie is uit te drukken in winst en 
(financieel) toegevoegde waarde: lagere kosten, hogere winst, 
meer omzet, hogere aandeelhouderswaarde. 
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Op welk niveau meet EMC? 
EMC voert – in opdracht – interventies uit. Daarbij moet eerst vastgesteld worden op 
welk niveau de interventie effect heeft. EMC voert effectmeting uit op de niveaus 
‘Potential’, ‘Performance’ en ‘Productivity’.  
 

Waarom? 
Effectmeting op het niveau van ‘Pleasure’ is reeds gemeengoed bij het evalueren 
van training en opleidingen. Om die reden, maar vooral ook omdat deze metingen 
zo weinig waarde toevoegen op niveau Performance, heeft het niet onze aandacht.  
Voor effectmeting op het niveau ‘Profitability’ zijn, uitzonderingen daargelaten, veel 
factoren van invloed die het vaststellen van het effect van de interventie 
beïnvloeden. Dit is daarom (nog) niet het domein van EMC.  
 

Wat is het uitgangspunt bij effectmeting bij EMC?  

Een ‘must’ om je opleidingsinterventie te meten is dat je datgene gebruikt wat de 
klant zelf al hanteert. Te denken valt aan management rapportages en 
klanttevredenheidsonderzoeken. Klanten zitten vaak niet te wachten op eindeloze 
evaluatieprocedures. De tijd en energie die de evaluatie en de effectmeting in beslag 
nemen, dienen namelijk in verhouding te zijn met die van de opleidingsinterventie.  
 
Wat kun je in dit boekje vinden?  

Dit boekje start met een beschrijving van het effectmetingsplan van EMC, met een 
aantal praktijkvoorbeelden. Daarna lees je over verschillende evaluatiemethoden en 
-instrumenten die je kunt gebruiken om de toegevoegde waarde van opleidings-
interventies zichtbaar te maken. De methoden zijn uitgesplitst naar niveau, en 
voorzien van adviezen. Hierna volgt een aantal ‘lessons learned’, zowel uit de 
theorie als uit de praktijk van EMC. Aansluitend lees je over evaluatietargets: omdat 
je niet alles altijd kunt evalueren, wat doe je dan wel en niet? Tot slot een 
begrippenlijst, waarin de verschillende methoden kort zijn toegelicht. 
Omdat EMC maatwerk levert, moeten we ook onze meetinstrumenten en 
evaluatiemethoden afstemmen op de wensen van de klant; om die reden zijn de 
beschreven methoden in dit boekje niet allemaal geheel uitgewerkt. Een aantal 
methoden is wel uitwerkt; deze vind je in de toolbox. 
 
Wat kun je verder vinden in de toolbox?  
In de toolbox Effectmeting vind je kaarten met uitgewerkte evaluatiemethoden en  
-instrumenten. Deze kun je gebruiken als hulpmiddel bij het maken van je 
(maatwerk) effectmetinginstrument. Per methode staat aangeven: 
 op welk niveau of welke niveaus je het kunt inzetten; 
 wat de voor- en nadelen van het instrument zijn; 
 welke tips er in de literatuur zijn gegeven bij de methode; 
 hoe het instrument eruit kan komen te zien.  

Naast deze kaarten vind je in de toolbox een job-aid van het effectmetingsplan.  
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HET  EFFECTMETINGSPLAN VAN EMC  

Bepaal het gewenste effect  
Vaststellen of de investering in een interventie het gewenste effect heeft opgeleverd, 
kan als de volgende 5 vragen aan het begin van het project worden beantwoord:  

 
Niveau: Op welk niveau heeft deze interventie effect?  

(Pleasure, Potential, Performance, Productivity of Profitability)  

 
Inhoud: Wat is het gewenste effect? 

Het gewenste effect is …. 
• Dat medewerkers kennis hebben van de nieuwe wetgeving (Potential).  

• Dat managers een coachende stijl van leidinggeven hanteren (Performance).  

• Vergroten van de medewerkerstevredenheid (Productivity).  

 

Criteria: Hoe is dit effect waarneembaar en meetbaar? 

Dit zien we als…  
 medewerkers (klant)vragen over wetgeving correct beantwoorden (Potential).  

 managers laten zien dat ze een coachende leidinggevende stijl hanteren. Dit 

heeft de volgende kenmerken: … (Performance) 

 de medewerkerstevredenheid is vergroot. Dat uit zich in een verbetering van 

de scores in medewerkerstevredenheidsonderzoeken, de verlaging van het 

ziekteverzuim en een vermindering van ongewenste uitstroom (Productivity).  

 

Methode: Waarmee stel je dit effect tijdens en na de interventie vast? 

Dit is meetbaar door…  
 de afname van een (geautomatiseerde) kennistoets (Potential).  

 middel van 360-graden feedback en interviews (Performance).  

 informatie uit medewerkerwaarderingsonderzoeken, exit interviews en het 

personeelsinformatiesysteem. 

 

Meetlat: Wanneer ben je tevreden over het resultaat? 

We zijn tevreden als….  
 na afloop van de interventie 90% van de medewerkers de kennistoets in één 

keer haalt en 95% in twee keer (Potential).  

 uit de 360-graden feedback blijkt dat voor 60% van de medewerkers 

minimaal 3 van de 4 invullers bevestigen dat hij (zij) effectiever feedback 

geeft en voor 80% geldt dat dit minimaal 2 van de 4 invullers is 

(Performance). 

 de klanttevredenheid is gestegen van een 5,7 naar een 6,2 (Productivity).  
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EVALUATIEMETHODEN  

De vierde vraag van het effectmetingsplan is ‘hoe is dit effect meetbaar?’.  
Het verzamelen van de juiste gegevens is basis van een goede evaluatie. Je moet 
hierbij goed nadenken over de methode die je gaat gebruiken bij het verzamelen van 
gegevens.  
 
Welk(e) meetinstrument(en) kun je gebruiken?  
In veel organisaties wordt al gewerkt met verschillende maatstaven en 
assessmentmethoden. Het is belangrijk om voordat je start met het ontwikkelen van 
nieuwe evaluatie-instrumenten te kijken welke maatstaven en methoden de 
organisatie zelf al gebruikt. Het is goed om hier zoveel mogelijk op aan te sluiten. 
Zijn deze methoden er niet of sluiten ze onvoldoende aan, dan kan een 
evaluatiemethode of -instrument ontwikkeld worden.  
 
Waar moet je nog meer aan denken?  
Overige vragen die van belang zijn bij het plannen van de evaluatie zijn:  
 Wie gaat evalueren?  
 Waar en wanneer?  
 Hoe wordt dit verwerkt?  

 
Op de vraag ‘wie gaat evalueren?’ hebben Maes en Seis (1999) een overzicht 
gemaakt wie wanneer het beste kan beoordelen/ evalueren. Dit overzicht is 
aangepast aan de niveaus die EMC hanteert. EMC kan niet alleen als trainer en 
coach fungeren, maar ook als externe organisatie die evalueert. De interne is 
iemand die binnen de organisatie werkt. De externe is iemand die buiten de 
organisatie werkzaam is.  
 

 Intern / extern Potential Performance Productivity 
Deelnemer Intern x X  

Collega’s  Intern  X  

Management  Intern  x X 

Trainer / coach Intern/extern x   

Externe  Extern x x X 

 

Methoden  
Op de volgende pagina’s wordt verder ingegaan op de verschillende evaluatie-
methoden, gelinkt aan de evaluatieniveaus. Een aantal evaluatie-instrumenten 
kunnen ingezet worden bij meerdere niveaus, bijvoorbeeld de ‘work on sample’ test. 
Bij ieder niveau wordt, indien van toepassing, de volgende volgorde gehanteerd: 
assessment/ toetsing, observatievormen, feedbackmethoden,  vragenlijsten, 
interviews, bronnenstudies en voorspellingen. De methoden staan niet uitgelegd bij 
de niveaus, maar zijn te vinden in de begrippenlijst. 



Effectmeting & Evaluatie ▪ EMC ▪ maart 2010 9 

POTENTIAL  NIVEAU 2   
‘ZE  KENNEN EN  KUNNEN HET ! ’  

 
Wat verstaan we onder dit niveau?  
De interventie heeft invloed op de geleerde kennis en vaardigheden.  
 Kennis en vaardigheden die de deelnemers aan het eind van de interventie 

verworven hebben.  
 De mate van zelfvertrouwen van de deelnemers over de geleerde kennis en 

vaardigheden. 
 

Welke methoden kun je op dit niveau hanteren? 
Methoden  Voordelen Nadelen  

Toetsen/ assessment:  
Kennistoets 

• Een kennistoets staat 

bekend om zijn hoge 

betrouwbaarheid 

• Het is een relatief 

eenvoudige manier om na 

te gaan of de deelnemer 

over de gevraagde kennis 

beschikt 

• Bij een aantal vormen van 

vragen, zoals de meerkeuze- 

en de waar/onwaar vragen, is 

er een gokfactor aanwezig  

•  De deelnemer richt zich 

voornamelijk op het 

reproduceren van kennis en 

niet op het toepassen 

Webcam assessment   

 

• Geschikt voor het 

uitlokken van sociale 

competenties 

• Standaardisatie mogelijk  

• De situaties hoeven 

slechts één keer door de 

acteur worden gespeeld  

• Geen ‘face to face’ interactie 

• Relatief nieuwe vorm van 

toetsing 

‘Work on sample’ testen  

 

• Een persoon voert onder 

normale omstandigheden 

handelingen uit 

• Beoordeling van gedrag, 

proces en product 

De deelnemer is vooraf op de 

hoogte en kan zich anders 

gedragen dan op de werkplek 

Proeve van bekwaamheid  

 

• Een persoon voert onder 

normale omstandigheden 

handelingen uit 

• Een groot aantal 

deelnemers vindt het 

inspirerend 

De persoon voert eenmalig de 

gehele taak uit. Of iemand onder 

normale omstandigheden de 

taak ook zo uitvoert, is de vraag. 
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Methoden  Voordelen Nadelen  
Opdrachten & casussen 

gekoppeld aan de praktijk, 

zowel individuele opdrachten 

als groepsopdrachten  

 

• Goed te linken naar de 

praktijk 

• Flexibel om aan te 

passen aan de kennis 

en kunnen van de 

deelnemer 

 

• Het is lastig om een voor- en een 

nameting te houden 

Rollenspellen • Rollenspellen sluiten 

direct aan bij datgene 

wat de deelnemer heeft 

gehad 

• Het kan zowel fungeren 

als formatieve en als 

summatieve beoordeling

 

• Rollenspellen sluiten niet aan bij 

alle leerstijlen 

• Tijdrovend en duur in vergelijking 

met schriftelijke toetsen 

• Standaardisatie lastig  

Simulatiespelen  • Kan als leer- en 

toetsinstrument worden 

ingezet 

• Geeft al een indicatie of 

iemand daadwerkelijk 

het aangeleerde gedrag 

toepast 

 

• Relatief duur om te ontwikkelen  

Vragenlijsten  
 

 

 Kosten-baten- 

verhouding 

 Korte tijd veel 

betrokkenen 

 Ontwikkelingskosten 

relatief laag 

 Groot bereik 

 

 

• Sociaal wenselijke antwoorden 

• Vooroordelen spelen een rol 

• Beperkte flexibiliteit 

• Sommige vragen suggereren 

bepaalde antwoorden 

• Verschillen in de interpretatie van 

de vraag 

• Complex om (goede) vragen te 

bedenken (valide) 

• Voor een diepgaande bestudering 

van reflectie op het concept 

informeel leren is de enquête niet 

het juiste instrument 

 

Interviews  
 

• Mogelijkheid om door te 

vragen 

• Geschikt voor open en 

ingewikkelde vragen 

 

• Interviewer stuurt en bepaalt de 

input 

• Niet anoniem 
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PERFORMANCE NIVEAU 3   
‘ZE  DOEN HET ! ’  

Wat verstaan we onder dit niveau?  
De interventie heeft invloed op de toegepaste kennis en vaardigheden. Je kunt 
hierbij vaststellen in welke mate het geleerde wordt toegepast en hoe vaak. 
Verder geeft het dieper inzicht in de werkomgeving waar het geleerde wordt 
toegepast. De blokkades die zorgen voor een toepassing van het geleerde in de 
organisatie worden zichtbaarder. Je krijgt tot slot ook meer zicht op de factoren die 
van invloed zijn op het wel of niet goed toepassen van wat geleerd is tijdens de 
opleidingsinterventie.  
 
Welke methoden kun je op dit niveau hanteren? 
 

Methoden  Voordelen Nadelen  
Assessment/ toetsing: 
‘Work on sample’ testen  

 

• Een persoon voert onder 

normale omstandigheden 

handelingen uit 

• De deelnemer is vooraf op 

de hoogte en kan zich 

anders gedragen dan op 

de werkplek 

Proeve van bekwaamheid  

 
• Een persoon voert onder 

normale omstandigheden 

handelingen uit 

• Een groot aantal 

deelnemers vindt het 

inspirerend 

• De persoon voert eenmalig 

de gehele taak uit. Of 

iemand onder normale 

omstandigheden de taak 

ook zo uitvoert blijft de 

vraag 

Mystery shopping 

 

• De context van de 

deelnemer is direct 

duidelijk  

• Onzichtbare 

beslismomenten worden 

zichtbaar en kunnen direct 

benoemd worden 

• Deze methode wordt in 

een aantal organisaties al 

gehanteerd 

• De kwantitatieve én 

kwalitatieve aspecten 

worden belicht  

• Werknemers worden 

geobserveerd zonder dat 

zij hiervan op de hoogte 

zijn 

• Ze kunnen zich hierdoor 

niet verdedigen tegen 

eventuele slechte 

uitkomsten 

• Sommige werknemers zien 

deze methode als een 

motie van wantrouwen van 

het management 

Productbeoordeling aan de hand 

van een checklist of rating 

• Geeft een goede indicatie 

of het product verbeterd is 

• Er wordt puur naar het 

product gekeken en niet 

naar het proces 
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Methoden  Voordelen Nadelen  
Observatievormen 
• Observatiechecklisten 

• Opname van gedrag met 

geluidsopnameapparatuur  

• Computermonitoring  

• Collegiale consultatie en 

verslaglegging 

• De context van de 

deelnemers is direct 

duidelijk 

• Onzichtbare 

beslismomenten zijn 

zichtbaar  

• Geobserveerde past gedrag 

aan 

• Tijdrovend 

 

 

Feedback methoden 
• 90-graden feedback (self 

assessment)  

• 270-graden feedback  

• 360-graden feedback 

 

• De deelnemer wordt door 

verschillende betrokkenen 

beoordeeld  

 

• Door de methode als 

beoordelingsinstrument te 

gebruiken wordt het 

instrument minder 

betrouwbaar ingevuld  

• Niet in alle bedrijfsculturen 

wordt het geven van 

feedback gewaardeerd 

Vragenlijsten  
 

 

• Korte tijd veel betrokkenen 

• Ontwikkelingskosten 

relatief laag 

• Groot bereik 

• Sociaal wenselijkheid 

• Vooroordelen spelen een rol. 

• Sommige vragen suggereren 

bepaalde antwoorden 

• Verschillen in de interpretatie 

van de vraag  

Interviews  
 

• Mogelijkheid om door te 

vragen  

• Geschikt voor open vragen 

• Interviewer stuurt en 

bepaald de input 

• Niet anoniem 

 

Bronnenstudie 
Voor een bronnenstudie op dit 

niveau dien je gebruik te maken 

van de documenten van de 

deelnemers.  

• Analyse van portfolio’s / 

logboeken / persoonlijk 

ontwikkelingsplan  

 

 

• I-POP, een elektronisch 

instrument waarmee 

medewerkers zichzelf 

beoordelen en kunnen 

vergelijken met anderen 

 

 

 

• Logboek en portfolio’s 

vormen goede basis voor 

een interview 

• Prestatie-indicatoren 

kunnen hier aangekoppeld 

worden 

 

• Elektronisch en 

geautomatiseerd. Sneller 

overzicht. Mogelijk om 

werknemers met elkaar te 

vergelijken 

 

 

 

• De kwaliteit van het portfolio 

of logboek vormt de indicatie 

voor de bruikbaarheid 

 

 

 

 

• Niet iedereen is in staat 

zichzelf te beoordelen  
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PRODUCTIVITY  NIVEAU 4   
‘HET  LEVERT  Z ICHTBAAR OP ! ’  

Wat staan we onder dit niveau?  
De interventie heeft invloed op de organisatieresultaten. Dit kan gaan om harde 
resultaten, zoals productiecijfers, maar ook om zachte gegevens, zoals de afname 
van het verzuim of toename van de klanttevredenheid.  
 
Welke methoden kun je op dit niveau hanteren? 
 

Methoden  Voordelen Nadelen  
Observatievormen 
• Checklisten 

• Computermonitoring  

 

 

• De context van de 

deelnemers is direct 

duidelijk 

• Onzichtbare 

beslismomenten zijn 

zichtbaar 

 

• Geobserveerde past 

gedrag aan 

• Tijdrovend  

 

 

Interviews  
• Management interviews met 

experts 

 

• Mogelijkheid om door te 

vragen 

• Geschikt voor open en 

ingewikkelde vragen 

• Interviewer stuurt en 

bepaalt de input 

• Niet anoniem 

 

Bronnenstudie 
Voor bronnenstudie op dit niveau 

dien je gebruik te maken van de 

maatstaven die bij de organisatie 

aanwezig zijn, bijvoorbeeld:  
• Jaarverslagen  

• Managementrapportage 

• Trendanalyse 

• KPI’s 

• Notulen werkoverleg 

• Balanced scorecard 

 

• Hierin zijn vaak goede en 

objectieve data/ gegevens 

te vinden 

• Sluit goed aan bij datgene 

wat er bij de organisatie 

gebruikt wordt 

• Sommige stukken zijn niet 

openbaar voor HR-afdeling 

of externen 

• Niet alle documenten zijn 

actueel; sommige 

maatstaven worden 

immers maar één keer per 

jaar getoetst  

• Er spelen meerdere 

factoren een rol op 

bepaalde kengetallen van 

een organisatie 

Voorspellingen 
• Focusgroepen 

• Deelnemers of 

• Management voorspellingen  

 

• Je hebt geen controle- 

groep meer nodig  

• De factoren die invloed 

hebben op het resultaat 

worden besproken en 

ingezet op waarde 

 

• Voor deelnemers kan het 

lastig zijn om aan te geven 

in percentages wat de 

bijdrage is van de gevolgde 

training 

• Er kan sprake zijn van 

sociaal wenselijke 

antwoorden 

• Het blijven schattingen 
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LESSONS  LEARNED  

In zowel de literatuur1 als bij EMC is een aantal praktische tips bekend over het 
meten van effecten bij trainingen. Hieronder zijn er een aantal kort aangestipt. 
 
1. Plan, do, check & act leidt tot duurzame prestatieverbetering en gewenste 

organisatieresultaten. Tussentijdse evaluatie en bijstelling zorgen voor meer 
kwaliteit.  

 
2. Evaluatie begint voor je start met je opleidingsinterventie, erna is te laat! Het 

start bij ‘plan’.  
 

3. Je moet een aantal dingen scherp hebben voor je een opleidingsinterventie gaat 
uitvoeren. In gesprek zijn hierover heeft al een effect!  
a. Wat is het doel van de organisatie? (missie, visie en strategie) 
b. Wat is de beginsituatie van de medewerkers? Wat zijn de aanwezige 

kennis, vaardigheden en attitude? (huidige situatie)  
c. Wat is de werkplek waar de medewerkers het geleerde moeten uitvoeren? 

Wat zijn de blokkades in de werkplek (oorzaken presentatiekloof)? 
Eventueel analyseren van de beste presteerder.  

d. Hoe ga je het evalueren? En wie is er verantwoordelijk voor de evaluatie? 
 

4. Zijn de doelstellingen SMART geformuleerd? Vooral de realiseerbaarheid is 
vaak een struikelblok. Wanneer ben je tevreden?  

 
5. Vele complexe instrumenten en modellen die ontwikkeld zijn (met complexe 

formules) worden in de praktijk zelden of niet geïmplementeerd (Phillips, 1997). 
Sluit aan op bestaande meetinstrumenten die in een organisatie al worden 
gebruikt.  

 
6. Het is belangrijk niet te verzanden in te veel verschillende metingen met 

vraagtekens over de bruikbaarheid, validiteit en betrouwbaarheid.  
 

                                                      
1  
• Arets, J. , & Heijnen, V. (2008). Kostbaar misverstand. Van training naar business improvement. Den 

Haag: Academic service.  

• Parry, S.B. (1997). Evaluating the Impact of Training. A Collection of Tools and Techniques.  

Alexandria, VA: American Society for Training & Development.  

• Phillips, J.J. (1997). Return on investment. In training and performance improvement programs. Texas: 

Gulf Publishing Company. 

• Eigen ervaringen EMC 
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7. Kies gericht wat je gaat evalueren en maak gebruik van evaluatietargets.  
 

8. Je kunt niet op alle evaluatieniveaus direct het resultaat meten. Vooral op het 
niveau van ‘Performance’ en ‘Productivity’ is het goed om de meting na een 
bepaalde periode te verrichten. Bij performance wordt veelal een periode van 3 
maanden gehanteerd.  

 
9. In gesprek gaan over gewenste effecten heeft al een effect! 

 
10. Houd het vooral simpel! 
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EVALUATIETARGETS  

Aangezien het niet rendabel is dat je alle opleidingsinterventies op alle niveaus 

evalueert, kun je gebruikmaken van evaluatietargets (Phillips & Phillips, 2009). Op 

basis van de ‘best practices’ uit de VS zijn deze zogenaamde evaluatietargets 

ontstaan.  

 

Een evaluatietarget voor een evaluatieniveau is een percentage van de 
opleidingsinterventies die je meet op dat niveau. Zo wordt aanbevolen om alle 
interventies op niveau 1 ‘Pleasure’ te meten, een groot gedeelte op niveau 2 
‘Potential’ en maar enkele interventies op alle niveaus.  
 
Het niveau van ‘Pleasure’ meet EMC momenteel al bij bijna iedere organisatie en 
dat is dan ook vereist. Het target dat daarbij hoort is 100%. Dit houdt in dat dit het 
standaardniveau is waarop een opleidingsinterventie geëvalueerd wordt.  
 
Niveau 2 ‘Potential’ is een relatief makkelijk te toetsen niveau. Het target ligt dan ook 
relatief hoog, zo’n 50 - 70%. Dit target is wel afhankelijk van het type organisatie, en 
de basis en de aard van het programma. 
 
Op niveau 3 ‘Performance’ is de toepassing 25 - 35%. Dit heeft voornamelijk te 
maken met de uitgaven en de tijdsinspanning.  
 
De targets van niveau 4 ‘Productivity’ zijn vrij smal; 10%. Dit heeft ermee te maken 
dat het niet rendabel is om alles op dit niveau te meten.  

 Aanbevolen evaluatietargets 
 
Evaluatieniveau 
Pleasure                                                  100% 
Potential                                                  50 - 70%  
Performance                                           25 - 35%     
Productivity                                            10%  
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BEGRIPPENLIJST   

Inleiding begrippenlijst  

In deze begrippenlijst zijn de genoemde effectmetings- en evaluatiemethoden verder 
uitgewerkt en toegelicht. Achter de methoden staat een nummer; dit geeft het niveau 
aan waarop de methode kan worden ingezet: 
 Potential - niveau 2; 
 Performance - niveau 3; 
 Productivity - niveau 4. 

 
A 
B 
Bronnenstudie (3 & 4)  
Is het bestuderen van documenten die binnen de organisatie aanwezig zijn. Het 
betreft bronnen die in de betreffende organisatie zelf worden gemaakt en gebruikt. 
Vaak vervullen dergelijke bronnen slechts een rol in aanvulling op bevraging van 
betrokkenen. Hoe belangrijker de rol is die zulke bronnen in een onderzoek spelen, 
des te meer aandacht moet worden besteed aan de volledigheid van de verzamelde 
bronnen (dan wel het maken van een zorgvuldige, representatieve selectie) en de 
wijze van gebruik.  
 
Balanced scorecard (4)   
Is een beschrijving van de missie en strategie in vier 
perspectieven.  
De ‘balanced scorecard’ kan een goede 
indruk geven van het presteren 
van de organisatie via de 
perspectieven van de klant, 
financiën, leren en groei, en 
het bedrijfsproces. 
Hiermee kun je echter geen 
gegevens verzamelen over de ervaren 
knelpunten in een team (Arets & Heijnen, 
2008).  
 
Voorbeeld is verkregen van Tjerk Klompmaker, consultant bij KPMG.  
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C  
Casussen (2) 
Met een casus wordt een concrete beschrijving van een situatie bedoeld met als 
(mogelijke) doelen: analyseren, diagnosticeren, argumenteren en probleem 
oplossen.  
De casus is in veel variaties te gebruiken en kan niet alleen qua vorm en inhoud 
verschillende verschijningsvormen hebben, de variatie betreft eveneens de 
opdrachten. De casus zelf wordt bij voorkeur ontleend aan een praktijkverhaal 
(verteld of geschreven), een artikel of een actueel bericht uit de krant. Het kan 
echter ook een column zijn, een verslag van een interview of een videofragment. 
Verder valt te denken aan een ingezonden brief, een opiniestuk, een advertentie, 
een stukje uit een dossier, een biografie of dagboek, een logboek of het journaal. 
Ook een video- of toneelscript kan goede mogelijkheden bieden als alternatieve 
casus. Aan de casus kan een opdracht worden gekoppeld zoals stellingvragen, het 
maken van een probleemanalyse, een stappenplan of een actiepuntenlijst.  
 
Checklisten (3) 
In de Van Dale staat het woord ‘checklist’ als volgt gedefinieerd; een alfabetische of 
systematische controlelijst. Het is een lijst die bij effectmeting kan worden gebruikt 
om te kijken of de deelnemer de afgesproken procedures wel of niet uitvoert. Het 
kan zijn dat vooraf bij de deelnemers bekend is dat de checklist wordt afgenomen, 
maar dit kan ook niet bekend zijn.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Collegiale consultatie 
Collegiale consultatie houdt in dat je collega’s, of deelnemers die samen de training 
hebben gevolgd, bij elkaar laat kijken in hoeverre zij het geleerde toepassen.  

Voorbeeld checklist  
Naam: 

Datum: 

Afgenomen door: 

 

Planning        ja / nee 

Had een duidelijk doel 

Beschikte over alle benodigde informatie voor het gesprek 

 

Opening        ja / nee  

Identificeerde zichzelf in de organisatie 

Bereikte de juiste persoon 

Maakte een opmerking om interesse te wekken 

Vragen naar wensen klant 
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Computer monitoring  
Voor werknemers die veel met computers werken, kan ‘computer monitoring’ een 
effectieve manier zijn om het gedrag van werknemers te observeren (Phillips, 1997). 
Dit houdt in dat bepaalde handelingen die iemand uitvoert op de computer 
bijgehouden worden, zoals het aantal slagen dat iemand per minuut maakt of de 
acties die iemand met de computer maakt. Je kunt op die manier registreren of 
iemand datgene wat hij geleerd heeft, toepast in zijn werk.  
 

D  
Deelnemersvoorspellingen (2-3)  
De deelnemers geven aan wat zij verwachten dat de effecten van de opleidings-
interventies zijn. Dit kan zowel gaan om kwantitatieve als om kwalitatieve gegevens.  
 
E 
Evaluatieformulieren (2-3)  
Evaluatieformulieren op ‘potential’ niveau gaan verder dan die op ‘pleasure’ niveau. 
Het zijn formulieren die naast de tevredenheid over de opleidingsinterventie, gaan 
over de vooraf gestelde doelen. Je vult als deelnemer in, in welke mate je de 
doelstellingen hebt gehaald.  
 
Expertvoorspellingen (2)  
Expertvoorspellingen zijn voorspellingen die worden gedaan door dé experts binnen 
het vakgebied. Dit kan zowel gaan om inhoudsdeskundigen als om de beste 
presteerders binnen het bedrijf. Zij geven aan in hoeverre zij denken dat bepaalde 
zaken effect hebben. Dit kan bijvoorbeeld in percentages worden uitgedrukt. 
 
F 
Feedbackmethoden (3)  
90-graden feedback 
Dit is een feedbackmethode waarbij aan één persoon uit de werkomgeving wordt 
gevraagd om iemand feedback te geven op zijn of haar functioneren. De feedback-
ontvanger beoordeelt daarnaast ook zichzelf.  
 
270-graden feedback 
Dit is een feedbackmethode waarbij aan personen uit de werkomgeving van de te 
beoordelen persoon wordt gevraagd die persoon feedback te geven op zijn of haar 
functioneren. Hierbij beoordelen je leidinggevende en je collega’s jou en beoordeel 
je jezelf ook. Als je ook feedback vraagt aan collega’s aan wie je leiding geeft of aan 
mensen buiten je organisatie, dan is er sprake van 360-graden feedback. Zie 
hiervoor de uitleg hieronder.  
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360-graden feedback  
Dit is een feedbackmethode waarbij aan personen uit de werkomgeving van de te 
beoordelen persoon wordt gevraagd die persoon feedback te geven op zijn of haar 
functioneren. In sommige gevallen worden er ook klanten gevraagd om feedback te 
geven. Vaak wordt feedback gegeven door middel van een vragenlijst. Dit kan zowel 
digitaal als schriftelijk.  
 
Of deze methode valide en 
betrouwbaar is, staat vaak ter 
discussie (Atkins & Wood, 2002).  
Uit een ander onderzoek zijn 
aanwijzigen gevonden voor de 
waarde, validiteit en 
betrouwbaarheid van deze 
instrumenten (Breman & Bruinsma, 
2006).  
De kracht van het instrument zit vooral in het feit dat medewerkers/managers een 
helder beeld krijgen van de manier waarop zij bij collega’s/ managers, en/of klanten 
overkomen in hun werkomgeving. Als het als feedbackmethode (formatief 
assessment) wordt gebruikt, zullen mensen eerlijker antwoorden dan wanneer 
mensen erop beoordeeld worden (summatief assessment).  
 
Follow-up interviews (2-3)  
Dit zijn interviews die na een training of interventie kunnen worden gehouden met de 
lerende om op die manier het geleerde (kennis, vaardigheden en attitude) te kunnen 
vaststellen. Aan dit type interview kan direct een nieuwe opleidingsinterventie 
worden gekoppeld, waardoor er wordt ingespeeld op de prestatieblokkades in de 
omgeving van de deelnemer.  
 
Focusgroepen (4)  
Om het effect van een opleidingsinterventie vast te stellen gebruik je idealiter een 
controlegroep. In de praktijk is dit niet altijd haalbaar en realistisch. Om het effect 
van een opleidingsinterventie toch te kunnen vaststellen, kun je gebruik maken van 
een focusgroep binnen een organisatie: een groep van mensen die door hun 
ervaring weten welke factoren het succes van de organisatie beïnvloeden. Zij 
kunnen op basis van hun ervaring een schatting maken van de factoren die van 
invloed zijn op de omzet, verkoopcijfers, klachten, etc. 
De essentie van een focusgroep is dat deelnemers (in ieder geval een 
representatieve vertegenwoordiging daarvan) worden aangemoedigd om in een 
groepsgesprek informatie uit te wisselen over hun behoeften, belangen en 
beweegredenen ten aanzien van effectmetingen en evaluaties. Door de speciale 
voorbereiding en uitvoeringstechniek levert een focusgroep interessante en vaak 
verrassende inhoudelijke inzichten op.  
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G 
Geluidsapparatuur (observatie) (3)  
Met video- of audioapparatuur wordt getoetst of de deelnemer het geleerde 
daadwerkelijk uitvoert. Het nadeel van deze methode is dat privacywetgeving dit niet 
altijd toestaat. Naast deze vorm van observatie dient er altijd gebruik te worden 
gemaakt van een checklist of rating, waarbij vooraf vast gesteld is welk gedrag 
zichtbaar moet worden. Je kunt een onderscheid maken in dat de deelnemer op 
eigen initiatief aangeeft zijn goede performance aan te willen tonen, maar ook dat de 
deelnemer ongevraagd wordt afgeluisterd op een willekeurig moment.  
 
H 
I 
Interviews met verschillende betrokkenen (2-3-4) 
Een interview is een gesprek met het doel om kennis te vergaren, over de persoon 
(respondent) die wordt bevraagd, zijn ervaring, zijn (of haar) kijk op bepaalde zaken, 
zijn attitudes, zijn gedrag, etc.  
Een interview kan de volgende structuren hebben: open, halfgestructureerd of 
(volledig) gestructureerd. Bij een open interview gaat het om een gesprek over een 
bepaald onderwerp en beschikt de interviewer ten hoogste over een aantal 
aandachtspunten. Het heeft vaak een meer kwalitatief onderzoekskarakter.  
Bij een halfgestructureerd interview is vooraf een aantal (open) vragen 
geformuleerd, die in principe in de voorbereide volgorde en formulering worden 
gesteld. 
Bij een gestructureerd interview is sprake van voorgestructureerde antwoorden. 
Een interview kan op verschillende wijzen worden afgenomen: individueel, 
groepsgewijs, telefonisch of via de webcam. 
 
I-POP (voorbeeld van TRM) (3)  
Het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) geeft inzicht in de 
huidige rol, de gewenste rol en de af te leggen weg 
daartussen. Een POP is daarom een levend document dat 
de (toekomstige) persoonlijke ontwikkeling en 
loopbaanontwikkeling beschrijft. De i-POP is een 
geautomatiseerde versie van de schriftelijke vorm van het 
persoonlijke ontwikkelingsplan. Het voordeel van een 
geautomatiseerde POP is dat het sneller en overzichtelijker 
werkt.  
 
J 



Effectmeting & Evaluatie ▪ EMC ▪ maart 2010 22 

K 
Kennistoetsen (2)  
Zijn toetsen waarmee de kennis van deelnemers wordt getest. Een kennistoets kan 
bestaan uit verschillende soorten vragen:  
 Waar-onwaar (true-false, binary choice) 
 Meerkeuze (mc, stam+alternatieven) 
 Standaardvorm, stellingvorm, … 
 Combinatie (matching) 
 Schijnbaar open vraag (in- of aanvullen) 
 Reproductievraag (noem x … van y) 
 Korte essayvraag  
 Lange essayvraag 

 
De kwaliteit van de toetsen, en daarmee de waarde die je aan de resultaten kunt 
hechten, hangt af van een aantal factoren, zoals de validiteit, doelmatigheid, 
gemiddelde moeilijkheidsgraad.  
 
Het is mogelijk zelf een kennistoets te ontwikkelen maar je kunt ook gebruik maken 
van de kennistoetsen die al ontwikkeld zijn. Zo zijn er vele toetsen die door erkende 
examenbureaus worden afgenomen.  
 
Binnen de financiële sector geldt bijvoorbeeld de Wet Financieel Toezicht (WFT). In 
het kader van deze wet dienen medewerkers binnen deze sector periodiek bepaalde 
toetsing af te leggen. Voorbeelden van onderwerpen hiervan zijn:  
 Hypothecair krediet 
 Consumptief krediet 
 Schadeverzekeringen 
 Levensverzekeringen 

 
Kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) (4)  
Bij de operationele doelstellingen zoekt men de Key Performance Indicators, 
waarmee het management haar prestaties kan beoordelen. Een KPI voldoet meestal 
aan het SMART-principe: 
 specifiek; 
 meetbaar;  
 acceptabel; 
 realiseerbaar; 
 tijdsgebonden.  

 
Hierna zie je een voorbeeld van KPI’s met de bijbehorende maatstaven en normen. 
Een kritieke prestatie-indicator kan persoons-, groeps- of organisatiespecifiek zijn 
opgesteld.  
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Voorbeeld KPI’s, verkregen van Tjerk Klompmaker, consultant bij KPMG 

 
L  
M  
Mystery shopping (3)  
Dit is een onderzoeksmethode waarbij een bedrijf of organisatie bezocht wordt door 
een persoon die zich voordoet als klant, zonder dat het personeel van het bedrijf of 
de organisatie op de hoogte is van het onderzoek. De mystery shopper let op een 
aantal aspecten en maakt hiervan een verslag. Ook kan dit aan de hand van een 
scorelijst.  
Voorbeelden van punten waarop gelet kan worden zijn de beleefdheid van het 
personeel, de netheid van de winkel, wachttijden, hulpvaardigheid en deskundigheid 
van het bedienend personeel.  
 
N 
O  
Observatie (2-3-4)  
Observeren is het bewust en doelgericht waarnemen van en kijken naar 
verschijnselen. Er worden verschillende soorten observatiesystemen 
onderscheiden. De meest gebruikte zijn: 
 systemen om te observeren of iets voorkomt (repertoire); 
 systemen om te observeren hoe vaak en hoe lang iets voorkomt (frequentie en 

duur); 
 systemen om te beoordelen in welke mate of hoe intens iets voorkomt 

(beoordelingsschalen). 
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De vragen die je je bij een observatie moet afvragen zijn: 
 Wat wil je observeren en wanneer?  
 Is datgene dat je wilt meten ook daadwerkelijk observeerbaar?  
 Ga je het geheel observeren of een klein onderdeel? (holistisch versus 

analytisch) 
 Is er binnen de beoordelaren consensus over de criteria?  
 Ga je tellen (bijvoorbeeld hoe vaak iemand iets doet) of kijk je naar het 

kwalitatieve aspect?  
 Werk je met een puntenschaal?  

 
Er zijn diverse vormen van observeren: gedrag checklisten, vertraagde report 
methode, video-observatie, geluidsopname en computerobservatie.  
Naast deze observatievormen wordt er veelal ook geobserveerd bij de proeve van 
bekwaamheid, de ‘work on sample’ testen en bijvoorbeeld het rollenspel. Kijk voor 
meer informatie bij deze begrippen.  
 
Opdrachten (2)  
De deelnemers krijgen een opdracht die zoveel mogelijk gerelateerd wordt aan de 
kennis en kunde die tijdens de opleidingsinterventie is aangeleerd. De manier 
waarop de deelnemers de opdracht uitvoeren, wordt beoordeeld. Hierbij kan er 
gekeken worden naar het proces, het product, maar ook naar de wijze waarop je 
hier als deelnemer op kunt reflecteren.  
 
P 
Persoonlijk ontwikkelingsplan (3)  
Een persoonlijk ontwikkelingplan is een plan waarin door de medewerker en diens 
werkgever of manager gemaakte afspraken ten aanzien van de ontwikkeling van de 
medewerker zijn opgenomen (Gaspersz, 1998). De manier waarop binnen 
organisaties invulling wordt gegeven aan het persoonlijke ontwikkelingsplan is zeer 
gevarieerd. Een persoonlijk ontwikkelingsplan dient afgestemd te zijn op de 
ontwikkeling van de organisatie (Bloemers & Van der Maesen, 2000). Op het gebied 
van effectmeting kan een persoonlijk ontwikkelingsplan als leidraad fungeren voor 
een interview of voor het analyseren van de effecten van de opleidingsinterventie.  
 
Productbeoordeling (3-4)  
Je gaat kijken naar datgene dat iemand heeft opgeleverd. Dit kan gedaan worden 
aan de hand van een checklist die bestaat uit criteria waaraan een product moet 
voldoen.  
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Proeve van bekwaamheid (2–3) 
Het uitvoeren van de proeve van bekwaamheid komt overeen met de volledige 
handelingsprocedure. Hieronder wordt verstaan dat de deelnemer voorbereidingen 
treft, de activiteit uitvoert en evalueert. De omgeving waarin de toets plaatsvindt, is 
de organisatie waarin de deelnemer werkt.  
Je kunt de proeve van bekwaamheid direct of indirect laten beoordelen. Indirect 
houdt in dat er video- of geluidsopnamen worden gemaakt en dat deze worden 
gebruikt bij de beoordeling. Direct houdt in dat er een observator kijkt hoe de 
deelnemer de taak uitvoert.  
 
Q 
R 
Rollenspel (2)  
Tijdens een rollenspel wordt er een situatie geschetst waarin de lerende te maken 
krijgt met de werkelijke situatie en het geleerde kan uitvoeren (Jansen & de Jongh, 
1997). Dit kan met behulp van acteurs, maar ook met behulp van collega’s die de rol 
van bijvoorbeeld een klant nabootsen. De assessor of diegene die beoordeelt, heeft 
een analytisch (specifiek) of holistisch (geheel) beoordelingssysteem of scorelijst.  
 
S 
Simulaties (2-3)  
Door middel van het naspelen/ simuleren van een bepaalde situatie worden mensen 
aan de hand van criteria (holistisch of analytisch) beoordeeld. Het voordeel van de 
simulatieomgeving is dat het makkelijk te manipuleren is qua complexiteit, sturing en 
ondersteuning (Merriënboer en Kirschner, 2007).  
 
T 
Trendanalyses (4-5)  
Een trendanalyse is een analyse van de ontwikkelingen die voor een bepaald 
onderwerp of probleem van belang zijn. Het kan gaan om de analyse van trends op 
verschillende niveaus: op macroniveau (wereld, nationale maatschappij), op 
mesoniveau (regime, sector) of op microniveau (bedrijf, project, experiment). 

 
U 
V 
Video-observatie (2-3) 
Door middel van een video-opname gedragingen/ werkuitoefening beoordelen en 
evalueren. Het voordeel hiervan is dat deelnemer zichzelf bewust wordt van zijn 
eigen gedragingen. Het heeft daardoor een dubbele functie: evaluatiemiddel én 
leerinterventie.  
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W 
Webcam assessment (2) 
De webcamtest is een methode voor het uitlokken van actieve sociale competenties. 
De test presenteert via een laptop of computer aan een kandidaat een aantal 
situaties uit de praktijk. In die situaties spreken personen, gespeeld door acteurs, de 
kandidaat aan. 
De kandidaat moet na het zien en horen van elke situatie spontaan een mondeling 
antwoord formuleren. Dat antwoord wordt opgenomen met een webcam (geplaatst 
op de laptop). 
 
Work on sample testen (2-3)  

Een ‘work on sample’ test is een methode van toetsen waarbij je iemand een 
voorbeeld of een gedeelte van werk geeft en de prestatie evalueert. Je kunt door 
middel van een observatie aangeven in hoeverre iemand de taak beheerst.  
Kenmerken van deze test zijn:  

 hoge representativiteit van de werkelijke taakomgeving; 
 reële arbeidssituatie is het uitgangpunt; 
 beoordeling van gedrag, proces en product. 

 
X 
Y 
Z  
Zelftesten/ self assessment (2)  
Medewerkers beoordelen zichzelf aan de hand van criteria en standaarden.  
Kanttekeningen uit de literatuur hierbij zijn dat bepaalde typen oordelen voor 
mensen makkelijker zijn dan andere (Fiske, 1971). Een must is verder dat de 
medewerker moet begrijpen wat de standaarden en criteria daadwerkelijk inhouden. 
Dit moet goed zijn besproken en getoetst. Het vergt verder ook metacognitie: 
mensen moeten in staat zijn om zichzelf te beoordelen. Het gevaar hierbij is verder 
dat sommigen de neiging hebben zelf te overschatten en anderen zichzelf vooral 
onderschatten.  
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