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• Achtergrond

 onderzoek naar M&E systemen in OL (zie bronnen)
 bestaande diagnose-instrumenten: beperkte constructie-validiteit 

(methodologie > systemische dimensie)
 ontwikkeling eigen checklist (+ aantal updates, onderscheid 

centraal - sector) op basis van oa. OECD/DAC evaluatieprincipes 
& andere instrumenten

 toegepast in comparatief deskonderzoek & veldonderzoek (zie 
bronnen)

 score-systeem + kwalitatieve analyse (IAD/PE)
 hier: checklist = leidraad voor SWOT+ comparatieve analyse
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Verschillende dimensies en items
1. Beleid 
 M&E plan?
 monitoring – evaluatie
 autonomie-

onafhankelijkheid 
 disseminatie, feedback
 integratie (link budget 

& planning)

3. Organisatie
 coördinatie
 sector-werkgroepen 
 eigenaarschap 
 incentives
 link statistische dienst
 horizontale integratie
 verticale integratie
 link projecten 

5. Participatie niet-
overheidsactoren
 parlement: rol erkend? 
formele procedures?
 maatschappelijk 
middenveld, private 
sector, donoren: formele 
rol? procedures? Ad 
hoc/geïnstitutionaliseerd?

2. Methodologie
 indicatoren: kwaliteit, 

baseline, desaggregatie, 
selectiecriteria, 
prioritisering

 verticale logica 
 horizontale logica 

(datacollectie)
 M&E - methodes

4. Capaciteit
 aantal, niveau, budget 
 inzicht 
capaciteitsbeperkingen
 plan 
capaciteitsversterking 

6. Gebruik/invloed 
M&E outputs
 kwaliteit outputs?
 gebruik voor 
accountability door ≠ 
actoren (intern/extern)
 gebruik voor 
leren/feedback door ≠ 
actoren
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