
VOORBEELDPEILING 
EVALUATIE 

Deze vragenlijst is een voorbeeld van een evaluatiepeiling. De Sprockler gebruiker wil een 
project evalueren en inzicht krijgen in de behaalde resultaten. 

1. Kan je een voorbeeld delen van iets wat je bent gaan doen of anders doet na deelname 
aan het project? Deel wat het is en hoe is veranderd door jouw deelname aan het project. 
Als je foto’s of documenten hebt om je voorbeeld te illustreren, kan je ze toevoegen. (open 
vraag)  

De volgende vragen gaan over het voorbeeld wat je zojuist hebt gedeeld.  

2. Welke type past het best bij de verandering die jij beschreef? (éénkeuze-vraag) 
• Beleid  
• Actie 
• Praktijk  
• Relaties   
• Anders, namelijk …  

3. De verandering die ik beschreef  zou …  
Plaats een stip op de lijn op de plek die het best overeenkomt met je antwoord. 
(bipoolvraag) 

4. Denk jij dat de verandering die jij beschrijft er na een jaar nog steeds is? (éénkeuze-vraag) 
• Nee, sowieso niet  
• Nee, waarschijnlijk niet  
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VERHAALVRAAG

…

INTERPRETATIEVRAGEN

Alleen gebeurd zijn als gevolg 
van de inspanningen van het 
project

Toch al gebeuren, ook zonder de 
inspanningen van het project



• Misschien wel, misschien niet  
• Ja, het is er over een jaar nog steeds  
• Ja, het is er over vijf jaar ook nog steeds  
• Ik weet het niet  

De volgende vragen gaan niet meer over het voorbeeld wat je zojuist deelde. Ze gaan over 
jouw ervaringen met het project in het algemeen.  

5. Aan welk onderdeel van het project had jij het meest? Plaats een stip in de driehoek op de 
plek die het best overeenkomt met je antwoord. (tripoolvraag) 

6. In welke mate voldeed het project aan jouw behoeften? (bipoolvraag) 

7. Het doel van het project was om: “…”  
In hoeverre vind jij dat dit doel bereikt is? (bipoolvraag) 

Bijna klaar! De laatste paar vragen gaan over jou. 

8. Ik ben … (éénkeuze-vraag)  
• Ambtenaar bij lokale overheid  
• Ambtenaar bij nationale overheid  
• NGO medewerker  
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CONTEXTVRAGEN

Nieuwe connecties (mensen) Nieuwe opgedane kennis

Verbeterde faciliteiten

Helemaal niet Volledig

Helemaal niet Volledig

CLASSIFICERENDE VRAGEN



• Vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld  
• Lid van de gemeenschap  
• Hoofd van de gemeenschap of lokale opinieleider 
• Journalist  
• Onderzoeker of academicus  
• Anders, namelijk …  

9. In welk jaar raakte jij betrokken bij het project? (éénkeuze-vraag) 
• 2017 
• 2018 
• 2019 
• 2020 
• 2021 

10. Mogen wij het verhaal wat je net gedeeld hebt delen met anderen? Dit is altijd anoniem. 
(éénkeuze-vraag) 
• Ja  
• Nee  
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