
Aanbevelingen:  (DAC) 
Voorstellen voor de verbetering van de doeltreffendheid, kwaliteit of 
efficiëntie van een ontwikkelingsinterventie, het aanpassen van de 

ontwikkelingsdoelen en/of de herschikking van middelen. Aan de 
conclusies moeten aanbevelingen worden gelinkt. 

Activiteit:  (DAC) 
Genomen acties of uitgevoerd werk om specifieke doelstellingen te 
bereiken. Daarbij worden middelen zoals fondsen, technische 
assistentie en andere soorten hulpbronnen aangewend. 
 
Verwante term: ontwikkelingsinterventie. 

Analyse-instrumenten:  (DAC) 
Gebruikte methodes om informatie tijdens een evaluatie te 
verwerken en te interpreteren. 

Audit (Controle):  (DAC) 

Een onafhankelijke, objectieve controleactiviteit die ontworpen is om 
waarde toe te voegen en de werkzaamheden van een organisatie te 
verbeteren. Het helpt een organisatie om haar doelstellingen te 
bereiken door een systematische, gedisciplineerde benadering om de 
doeltreffendheid van risicomanagement, controle- en 
bestuursprocessen te beoordelen en te verbeteren. 
 
Opmerking: er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
regelmatigheidsaudits (financieel), die de conformiteit met de 
geldende statuten en reglementen controleren; en prestatieaudits, 
die betrekking hebben op relevantie, economie, efficiëntie en 
doeltreffendheid. Interne audits leveren een beoordeling van interne 

controles die worden uitgevoerd door een afdeling die rapporteert 
aan het management, terwijl externe audits uitgevoerd worden door 
een onafhankelijke organisatie. 

Base-line studie:  (DAC) 
Een analyse die de situatie beschrijft voor de 
ontwikkelingsinterventie, en volgens dewelke men verbeteringen kan 
beoordelen of vergelijkingen kan maken. 

Begunstigden:  (DAC) 
De individuen, groepen of organsaties, al dan niet bedoeld, die direct 
of indirect voordeel halen uit de ontwikkelingsinterventie. 
 

Verwante termen: bereik, doelgroep. 
Bereik:  (DAC) 

De begunstigden en andere betrokken partijen van een 
ontwikkelingsinterventie. 
 
Verwante term: begunstigden. 

Betrokken partijen:  (DAC) 
Agentschappen, organisaties, groepen of individuen die een direct of 
indirect belang hebben bij de ontwikkelingsinterventie of de 
evaluatie ervan. 

Betrouwbaarheid:  (DAC)  
Consistentie of betrouwbaarheid van data- en 

evaluatiebeoordelingen, met verwijzing naar de kwaliteit van de 
instrumenten, procedures en analyses om evaluatiedata te 
verzamelen en te interpreteren. 
 
Opmerking: evaluatie-informatie is betrouwbaar wanneer herhaalde 
observaties met gelijkaardige instrumenten onder gelijkaardige 
omstandigheden dezelfde resultaten produceren.  

Cluster evaluatie:  (DAC) 
Een evaluatie van een reeks verwante activiteiten, projecten en/of 
programma's. 

Conclusies:  (DAC) 
De conclusies wijzen de factoren voor welslagen en mislukken aan 

van de geëvalueerde interventie, met speciale aandacht voor de 
bedoelde en onbedoelde resultaten en impact, en meer algemeen 
voor elke andere sterkte of zwakte. Een conclusie beroept zich op 
dataverzameling en analyses die vanuit een reeks transparante 
argumenten zijn uitgewerkt. 



Counterfactual:  (DAC) 
De situatie of toestand waarin de individuen, organisaties of groepen 
zich zouden bevinden als er geen ontwikkelingsinterventie zou zijn. 

Doel:  (DAC) 
Algemene doelstelling waartoe een ontwikkelingsinterventie moet 
bijdragen. 
 
Verwante term: ontwikkelingsdoelstelling. 

Doelgroep:  (DAC) 
De specifieke personen of organisaties waarvoor de 
ontwikkelingsinterventie wordt ondernomen. 

Doeltreffendheid:  (DAC) 
De mate waarin de doelen van de ontwikkelingsinterventie zijn 
bereikt, of zullen worden bereikt, rekening houdend met de relatieve 
belangrijkheid ervan. 

 
Opmerking: wordt ook gebruikt als een globale maatstaf (of 
beoordeling) van de verdienste of waarde van een activiteit, m.a.w. 
de mate waarin een interventie haar belangrijkste doelstelingen 
heeft bereikt, of zal bereiken, op een efficiënte en duurzame manier 
en met een positieve impact op de institutionele ontwikkeling. 
 
Verwante term: doeltreffendheid. 

Duurzaamheid:  (DAC) 
De voortzetting van opbrengsten van een ontwikkelingsinterventie 
nadat deze beëindigd is. De waarschijnlijkheid om opbrengsten op 
lange termijn te verkrijgen. De weerstand tegen risico's van de netto 

opbrengststromen. 
Economie:  (DAC) 

Geen verspilling van een gegeven middel. 
 
Opmerking: een activiteit is zuinig wanneer de kosten van de 
schaarse middelen in de buurt komen van het minimum dat nodig is 
om de geplande doelstellingen te bereiken. 

Effect:  (DAC) 
Bedoelde of onbedoelde verandering, direct of indirect het gevolg 
van een interventie. 
 

Verwante termen: resultaten, verwezenlijking. 
Efficiëntie:  (DAC) 

Een maatstaf om te bepalen hoe zuinig de middelen (fondsen, 
expertise, tijd, enz.) worden omgezet naar resultaten. 

Evaluatie:  (DAC)  
De systematische en objectieve beoordeling van een al dan niet 
beëindigd project, programma of beleid, en het ontwerp, de 
uitvoering en de resultaten ervan. Het doel is het bepalen van de 
relevantie, de realisatie van de doelstellingen, de 
ontwikkelingsefficiëntie, de doeltreffendheid, de impact en de 
duurzaamheid. Een evaluatie moet geloofwaardige en nuttige 
informatie leveren om de 'lessons learned' te integreren in het 

besluitvormingsproces van zowel de ontvangers als de donoren. 
 
Evaluatie verwijst ook naar het proces van het bepalen van de 
waarde of betekenis van een activiteit, beleid of programma. Een 
beoordeling, zo systematisch en objectief mogelijk, van een 
geplande, lopende of beëindigde ontwikkelingsinterventie. 
 
Opmerking: evaluatie betekent in sommige gevallen het bepalen van 
gepaste normen, het onderzoeken van de prestatie in het kader van 
die normen, het beoordelen van eigenlijke en verwachte resultaten 
en de identificatie van relevante lessen. 
 

Verwante term: review. 
Evaluatie van het 
nationaal 
programma/Landevaluatie 
:  

(DAC) 
Evaluatie van alle ontwikkelingsinterventies van een of meerdere 
donoren in een partnerland, en de hulpstrategie erachter. 



Evaluatie van het 
programma:  

(DAC) 
Evaluatie van een reeks interventies, opgesteld om een specifiek 
globaal, regionaal, nationaal of sectoraal ontwikkelingsdoel te 

bereiken. 
 
Opmerking: een ontwikkelingsprogramma is een tijdsgebonden 
interventie die meerdere activiteiten omvat die sectoren, thema's 
en/of geografische streken kunnen overschrijden. 
 
Verwante term: landprogramma/-strategie evaluatie. 

Evaluatie van het project:  (DAC) 
Evaluatie van een individuele ontwikkelingsinterventie ontworpen om 
specifieke doelstellingen te bereiken met specifieke middelen en 
uitvoeringsschema's, vaak binnen het kader van een breder 
programma. 

 
Opmerking: de kosten-batenanalyse is een belangrijk 
evaluatiemiddel voor projecten met meetbare opbrengsten. Als de 
resultaten niet kunnen worden gekwantificeerd, is de kosten-
batenanalyse een geschikte benadering. 

Evaluatie van het 
sectorprogramma:  

(DAC) 
Evaluatie van een reeks ontwikkelingsinterventies in een sector 
binnen een land of tussen verschillende landen, die allemaal 
bijdragen tot het bereiken van een specifiek ontwikkelingsdoel. 
 
Opmerking: een sector omvat ontwikkelingsactiviteiten die 
gewoonlijk samen worden gegroepeerd omwille van publieke actie 

zoals gezondheid, opvoeding, landbouw, transport enz. 
Evalueerbaarheid:  (DAC) 

De mate waarin een activiteit of programma geëvalueerd kan 
worden op een betrouwbare en geloofwaardige manier. 
 
Opmerking: om de evalueerbaarheid te beoordelen moet de 
voorgestelde activiteit op voorhand worden herzien om na te gaan of 
de doelstellingen ervan adequaat gedefinieerd zijn en de resultaten 
verifieerbaar zijn. 

Ex-ante evaluatie:  (DAC) 
Een evaluatie die plaatsvindt vóór de uitvoering van een 

ontwikkelingsinterventie. 
 
Verwante termen: voorafgaande evaluatie. 

Ex-post evaluatie:  (DAC) 
Evaluatie van een ontwikkelingsinterventie nadat die voltooid is. 
 
Opmerking: deze evaluatie kan worden uitgevoerd vlak na of een 
lange tijd na de voltooiing. De bedoeling is om de succes- of 
mislukkingsfactoren te identificeren, de duurzaamheid van 
resultaten en impact te beoordelen, en conclusies te trekken die 
kunnen worden uitgebreid naar andere interventies. 

Externe evaluatie:  (DAC) 

De evaluatie van een ontwikkelingsinterventie uitgevoerd door 
diensten en/of individuen buiten de donor en uitvoerende 
organisaties. 

 

Feedback:  (DAC) 
De mededeling van bevindingen die uit het 
evaluatieproces voortkomen, aan de partijen voor 
wie ze nuttig en relevant kunnen zijn voor een 
beter leerproces. Dit kan inhouden dat de 
bevindingen, conclusies, aanbevelingen en 

ervaringslessen worden verzameld en verspreid. 
Follow-up:  (DAC) 

Een voortdurend proces van systematische 
dataverzameling over specifieke indicatoren. Het 
doel is om informatie te leveren aan de 
beheerders en de belangrijkste begunstigden van 
een lopende ontwikkelingsinterventie over de 
geboekte vooruitgang, de bereikte doelen en het 



gebruik van de toegekende fondsen.  
 
Verwante term: prestatie-follow-up, indicator. 

Follow-up van prestaties:  (DAC) 
Een continu proces van dataverzameling en -
analyse om te beoordelen hoe goed een project, 
programma of beleid wordt uitgevoerd met het 
oog op de verwachte resultaten. 

Geldigheid:  (DAC) 
De mate waarin de strategieën en intrumenten 
voor gegevensverzameling meten wat ze moeten 
meten. 

Gezamenlijke evaluatie:  (DAC) 
Een evaluatie waaraan verschillende 
donoragentschappen en/of partners meewerken. 

 
Opmerking: er zijn verschillende graden van 
"gezamenlijkheid", afhankelijk van de mate 
waarin individuele partners samenwerken in het 
evaluatieproces, hun evaluatiemiddelen 
samenbrengen en hun evaluatierapportering 
combineren. Gezamenlijke evaluaties kunnen 
problemen i.v.m. de toekenning helpen 
overwinnen door de doeltreffendheid van 
programma's en strategieën te beoordelen, de 
complementariteit van inspanningen door 
verschillende partners, de kwaliteit van de 

hulpcoördinatie, enz.  
Gunning:  (DAC) 

De bevestiging van een causaal verband tussen de 
geobserveerde veranderingen (of veranderingen 
die men verwacht te observeren) en een 
specifieke interventie. 
 
Opmerking: gunning verwijst naar wat 
gecrediteerd moet worden voor de geobserveerde 
veranderingen of de bereikte resultaten. Ze staat 
voor de mate waarin geobserveerde 

ontwikkelingseffecten toegeschreven kunnen 
worden aan een specifieke interventie of aan de 
prestatie van een of meerdere partners, rekening 
houdend met andere interventies, (verwachte of 
onverwachte) verwarrende factoren, en externe 
schokken 

Hypotheses:  (DAC) 
Veronderstellingen over factoren of risico's die de 
voortgang of het succes van een 
ontwikkelingsinterventie kunnen beïnvloeden. 
 
Opmerking: hypotheses kunnen ook opgevat 

worden als veronderstelde voorwaarden die 
betrekking hebben op de geldigheid van de 
evaluatie zelf, vb. over de kenmerken van de 
bevolking waarbij een steekproef werd afgenomen 
voor een onderzoek. In een "theoretische 
benadering" van de evaluatie worden de 
hypotheses expliciet gemaakt, waarbij de 
verwachte resultatenketen systematisch wordt 
gecontroleerd in de evaluatie. 

Impact:  (DAC) 
Positieve en negatieve, primaire en secundaire 
effecten op lange termijn die geproduceerd zijn 

door een ontwikkelingsinterventie, direct of 
indirect, bedoeld of onbedoeld. 

Impact op de 
institutionele 
ontwikkeling:  

(DAC) 
De mate waarin een interventie de vaardigheid 
van een land of regio versterkt of verzwakt om 



efficiënter, rechtvaardiger en duurzamer gebruik 
te maken van haar menselijke, financiële en 
natuurlijke middelen. Dit kan bijvoorbeeld door: 

(a) een betere bepaling, stabiliteit, transparantie, 
afdwingbaarheid en voorspelbaarheid van 
institutionele regelingen en/of (b) een betere 
afstemming van de missie en capaciteit van een 
organisatie op het mandaat ervan, dat voortvloeit 
uit deze institutionele regelingen. Een dergelijke 
impact kan bedoelde en onbedoelde effecten van 
een actie omvatten. 

Indicator:  (DAC) 
Kwantitatieve of kwalitatieve factor of variabele 
die een simpele en betrouwbare manier biedt om 
de resultaten te meten, om de 

interventiegerelateerde veranderingen weer te 
geve,, of om de prestatie van een 
ontwikkelingsactor te helpen beoordelen. 

Instrumenten voor 
dataverzameling:  

(DAC) 
Methodologieën om informatiebronnen te 
identificeren en informatie tijdens een evaluatie te 
verzamelen. 
 
Opmerking: voorbeelden zijn informele en formele 
enquêtes directe en participatieve observatie, 
interviews met de gemeenschap, focusgroepen, 
meningen van experts, casestudies, 

literatuuronderzoek. 
Interne evaluatie:  (DAC) 

Evaluatie van een ontwikkelingsinterventie 
uitgevoerd door een afdeling en/of personen die 
verantwoording moeten afleggen aan het 
management, de donor, de partner of de 
uitvoerende organisatie. 
 
Verwante term: zelfevaluatie. 

 

Kwaliteitsborging:  (DAC) 
Kwaliteitsborging omvat iedere activiteit die 
betrekking heeft op het beoordelen en verbeteren 
van de verdienste of waarde van een 
ontwikkelingsinterventie of de overeenstemming 
ervan met gegeven normen. 
 
Opmerking: voorbeelden van 
kwaliteitsborgingsactiviteiten zijn voorafgaande 
evaluaties, resultaatsgericht beheer, tussentijdse 
reviews, evaluaties, enz. Kwaliteitsborging kan 

ook verwijzen naar de beoordeling van de 
kwaliteit van een portefeuille van projecten en de 
doeltreffendheid ervan op het vlak van 
ontwikkeling. 

Lessons learned:  (DAC) 
Veralgemeningen gebaseerd op 
beoordelingservaringen met projecten, 
programma's of beleiden die bredere situaties 
onttrekken uit specifieke omstandigheden. Vaak 
benadrukken lessen de sterktes of zwaktes in de 
voorbereiding, het ontwerp en de uitvoering die 
een invloed hebben op prestatie, resultaat en 

impact. 
Logisch kader:  (DAC) 

Beheersinstrument om het ontwerp van 
interventies te verbeteren, meestal op 
projectniveau. Het omvat de identificatie van 
strategische elementen (middelen, resultaten, 
verwezenlijkingen, impact) en hun causale 
relaties, indicatoren en de veronderstellingen van 



risico's die het succes en het falen kunnen 
beïnvloeden. Het vergemakkelijkt zo de planning, 
uitvoering en evaluatie van een 

ontwikkelingsinterventie. 
 
Verwante term: resultaatsgericht beheer. 

 

Meta-evaluatie:  (DAC) 
Evaluatie bedoeld als een samenvatting van 
vaststellingen die uit een reeks evaluaties 
voortkomen. De term kan ook gebruikt worden 
om de evaluatie van een evaluatie aan te duiden, 
teneinde de kwaliteit ervan en/of de prestatie van 

de evaluatoren te beoordelen. 
Middelen:  (DAC) 

De financiële, menselijke en materiële middelen 
die gebruikt worden voor de 
ontwikkelingsinterventie. 

Onhafhankelijke 
evaluatie:  

(DAC) 
Een evaluatie uitgevoerd door diensten of 
personen die geen band hebben met de 
verantwoordelijken voor het ontwerp en de 
uitvoering van de ontwikkelingsinterventie. 
 
Opmerking: de geloofwaardigheid van een 

evaluatie hangt deels af van hoe onafhankelijk het 
werd uitgevoerd. Onafhankelijkheid impliceert vrij 
zijn van politieke invloed en organisatorische 
druk. Het wordt gekenmerkt door vrije toegang 
tot informatie en door een volledige autonomie bij 
het uitvoeren van onderzoek en het rapporteren 
over bevindingen. 

Ontwikkelingsdoel:  (DAC) 
Verwachte impact die bijdraagt tot de fysieke, 
financiële, institutionele, sociale, milieu- of andere 
opbrengsten voor een maatschappij, 

gemeenschap of groep personen via een of 
meerdere ontwikkelingsinterventies. 

Ontwikkelingsinterventie:  (DAC) 
Een instrument dat door een partner wordt 
gebruikt (donoren of niet-donoren) voor het 
bevorderen van ontwikkeling. 
 
Opmerking: voorbeelden zijn beleidsadvies, 
projecten, programma's. 

Participatieve evaluatie:  (DAC) 
Evaluatiemethode waarbij vertegenwoordigers van 
hulpagentschappen en andere betrokken partijen 

(met inbegrip van de begunstigden) samenwerken 
om een evaluatie te ontwerpen en uit te voeren 
en er de conclusies uit te trekken. 

Partners:  (DAC) 
De personen en/of organisaties die samenwerken 
om gezamenlijk overeengekomen doelstellingen 
te bereiken. 
 
Opmerking: het concept partnership gaat over 
gezamenlijke doelstellingen, gedeelde 
verantwoordelijkheid en wederkerige 
engagementen. Partners zijn bijvoorbeeld 

overheidsinstellingen, universiteiten, professionele 
en zakelijke verenigingen, multilaterale 
organisaties, privébedrijven, enz.  

Prestatie:  (DAC) 
De mate waarin een ontwikkelingsinterventie of 
een ontwikkelingspartner handelt volgens 
specifieke criteria/normen/richtlijnen of resultaten 
bereikt in overeenstemming met doelen of 



plannen. 
Prestatie-indicator:  (DAC) 

Een variabele die de beoordeling van 

veranderingen in de ontwikkelingsinterventie 
toelaat of resultaten toont met betrekking tot wat 
gepland was. 
 
Verwante termen: prestatie-follow-up, 
prestatiemeting. 

Prestatiemeting:  (DAC) 
Een systeem voor het beoordelen van de prestatie 
van ontwikkelingsinterventies aan de hand van de 
doelstellingen. 
 
Verwante termen: prestatie-follow-up, indicator.  

Procesevaluatie:  (DAC) 
Een evaluatie van de interne dynamiek van 
uitvoeringsagentschappen, hun 
beleidsinstrumenten, hun 
dienstverleningsmechanismen, hun 
beheerspraktijken en de banden tussen deze 
elementen. 
 
Verwante term: vormende evaluatie. 

Project- of 
programmadoel:  

(DAC) 
De bedoelde fysieke, financiële, institutionele, 
sociale, milieu- of andere ontwikkelingsresultaten 

waaraan een project of programma wordt 
verwacht bij te dragen. 

 

Referentiepunt:  (DAC) 
Norm of standaard waarmee prestaties of 
verwezenlijkingen kunnen worden beoordeeld. 
 
Opmerking: een referentiepunt verwijst naar de 
resultaten die recentelijk gerealiseerd werden 

door andere vergelijkbare organisaties, of wat 
redelijkerwijs gerealiseerd had kunnen worden 
onder de gegeven omstandigheden. 

Referentietermen:  (DAC) 
Geschreven document dat het doel en het bereik 
van de evaluatie presenteert, de gebruikte 
methodes, de norm waarmee de prestatie 
beoordeeld moet worden of analyses uitgevoerd 
moeten worden, de toegewezen middelen en tijd, 
en de vereisten voor rapportering. Twee andere 
uitdrukkingen die soms gebruikt worden met 
dezelfde betekenis zijn "werkterrein" en 

"mandaat". 
Relevantie:  (DAC) 

De mate waarin de doelstellingen van een 
ontwikkelingsinterventie overeen komen met de 
behoeften van de begunstigden en het land, de 
globale prioriteiten en de beleiden van de partners 
en de donoren. 
 
Opmerking: achteraf gezien wordt de kwestie van 
relevantie vaak een kwestie van de geschiktheid 
van de doelstellingen of het ontwerp van de 
interventie, rekening houdend met veranderde 

omstandigheden. 
Resultaat:  (DAC) 

De producten, uitrustingen of diensten die 
resulteren uit een ontwikkelingsinterventie. De 
term kan ook gebruikt worden voor veranderingen 
die resulteren uit de interventie en die relevant 
zijn voor de verwezenlijkingen. 

Resultaatgericht beheer:  (DAC) 



Een managementstrategie gericht op de prestatie 
en verwezenlijking van resultaten, opbrengsten en 
impacten. 

 
Verwante term: logisch kader. 

Resultaten:  (DAC) 
De (bedoelde of onbedoelde, positieve en/of 
negatieve) resultaten, verwezenlijkingen of impact 
van een ontwikkelingsinterventie. 
 
Verwante termen: verwezenlijking, effect, impact. 

Resultatenkader:  (DAC) 
De logische presentatie die uitlegt hoe het 
ontwikkelingsdoel bereikt moet worden, rekening 
houdend met de causale relaties en impliciete 

hypotheses. 
 
Verwante termen: resultatenketen, logisch kader. 

Review:  (DAC) 
Een beoordeling van de prestatie van een 
interventie, periodiek of ad hoc. 
 
Opmerking: vaak wordt de term "evaluatie" 
gebruikt voor een globalere en/of diepere 
beoordeling dan wanneer de term "review" 
gebruikt wordt. Reviews benadrukken vaak de 
operationele aspecten. De termen "review" en 

"evaluatie" worden soms als synoniemen gebruikt. 
Verwante term: evaluatie. 

Risicoanalyse:  (DAC) 
Een analyse of beoordeling van factoren 
(hypotheses genoemd in het logisch kader) die 
(kunnen) bijdragen tot het succesvol bereiken van 
de doelstellingen van een interventie. Een 
gedetailleerd onderzoek van de potentiële 
ongewenste en negatieve gevolgen die 
ontwikkelingsinterventies kunnen hebben voor het 
menselijk leven, de gezondheid, het eigendom of 

het milieu; een systematisch proces om informatie 
te verstrekken over zulke ongewenste gevolgen; 
het proces van kwantificatie van de 
waarschijnlijkheid en de verwachte impacten van 
geïdentificeerde risico's. 

Samenvattende 
evaluatie:  

(DAC) 
Een studie uitgevoerd aan het einde van een 
interventie (of een fase van die interventie) om te 
bepalen in welke mate de verwachte resultaten 
zijn behaald. Samenvattende evaluatie is bedoeld 
om informatie te voorzien over de waarde van het 
programma. 

 
Verwante term: impactevaluatie. 

Thematische evaluatie:  (DAC) 
Evaluatie van een zeker aantal 
ontwikkelingsinterventies, die allemaal gericht zijn 
op een specifieke ontwikkelingsprioriteit die 
landen, regio's en sectoren overschrijdt. 

Triangulatie:  (DAC) 
Het gebruik van drie of meer theorieën, bronnen 
of types informatie, of types analyse om een 
beoordeling te verifiëren en te ondersteunen. 
 

Opmerking: door meerdere bronnen, methodes, 
analyses of theorieën te gebruiken willen 
evaluatoren de systematische fout vermijden die 
voorkomt bij gebruik van één informatiebron, één 
observator, één methode of theoriestudie. 



Tussentijdse evaluatie:  (DAC) 
Evaluatie die plaatsvindt middenin de 
uitvoeringsperiode van de interventie. 

 
Verwante term: vormende evaluatie. 

 

Vaststellingen:  (DAC) 
Bij een vaststelling worden bewijzen uit een of 
meerdere evaluaties gebruikt om de feiten te 
bepalen. 

Verantwoordingsplicht:  (DAC) 
De verplichting om te verantwoorden dat het werk 
werd uitgevoerd volgens de vastgelegde regels en 

normen, of de verplichting om op een eerlijke en 
accurate manier te rapporteren over 
prestatieresultaten van de mandaten en/of 
plannen. Dit kan een nauwkeurig, zelfs juridisch 
verdedigbaar bewijs vereisen dat het werk werd 
uitgevoerd volgens het contract. 
 
Opmerking: verantwoordingsplicht in ontwikkeling 
kan verwijzen naar de plicht van partners om 
volgens duidelijk bepaalde verantwoordelijkheden, 
rollen en prestatieverwachtingen te handelen, 
vaak met betrekking tot het voorzichtige gebruik 

van middelen. Voor evaluatoren betekent het de 
verantwoordelijkheid om accurate, eerlijke en 
geloofwaardige opvolgingsverslagen en 
prestatiebeoordelingen op te stellen. Bestuurders 
van openbare sectoren en beleidsmakers hebben 
verantwoordingsplicht tegenover 
belastingbetalers/burgers. 

Verwezenlijking:  (DAC) 
De verwachte of bereikte korte en lange 
termijneffecten van de resultaten van een 
interventie. 

 
Verwante termen: resultaat, impact, effect. 

Voorafgaande evaluatie:  (DAC) 
Een globale beoordeling van de relevantie, 
haalbaarheid en potentiële duurzaamheid van een 
ontwikkelingsinterventie vooraleer over de 
financiering wordt beslist. 
 
Opmerking: in ontwikkelingsagentschappen, -
banken, enz., is voorafgaande evaluatie bedoeld 
om besluitvormers te helpen beslissen of de 
activiteit een gepast gebruik van bedrijfsmiddelen 

inhoudt. Verwante term: ex-ante evaluatie. 
Vormende evaluatie:  (DAC) 

Evaluatie om de prestatie te verbeteren, normaal 
gezien uitgevoerd tijdens de uitvoeringsfase van 
projecten of programma's. 
 
Opmerking: vormende evaluaties kunnen ook 
uitgevoerd worden om andere redenen zoals 
conformiteit, wettelijke vereisten of als deel van 
een grotere evaluatie. 
 
Verwante term: procesevaluatie. 

Zelfevaluatie:  (DAC) 
Een evaluatie door diegenen die belast zijn met 
het ontwerp en de uitvoering van een 
ontwikkelingsinterventie. 

 

 


