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Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden gecommuniceerd.
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Situering
Het opleidingsonderdeel biedt studenten inzicht, kennis en vaardigheden met betrekking tot de
evaluatie van overheidsbeleid. Studenten worden vertrouwd met diverse methoden en
technieken van beleidsevaluatie ex ante, tussentijds en ex post en hun gebruik ter beoordeling
en verbetering van overheidsbeleid. Ook leren ze de diverse stappen in een evaluatieproces
kennen en toepassen in een evaluatieonderzoek van een concrete overheidsinterventie.
Inhoud
Het opleidingsonderdeel bevat drie onderscheiden delen. Het eerste deel betreft een inleiding
met omschrijving en definities van beleidsevaluatie, situering in de beleidscyclus, duiding van
motieven, functies en kenmerken van het evalueren in de publieke sector. Het tweede deel
zoomt in op de diverse types/benaderingen van beleidsevaluatie (o.a. “formative”, “process”,
“summative evaluation”), het daarbij passend design van evaluatieonderzoek (cfr.
experimenteel, quasi-experimenteel, reflexief design) en toe te passen methoden met hun
voor- en nadelen. Het derde deel focust op het leren van evalueren met aandacht voor de
sociale/organizationele voorwaarden voor goede evaluatieresultaten en hun gebruik in een
streven naar meer “evidence-based” beleid.
Begincompetenties
Voor de studenten is het belangrijk dat zij vertrouwd zijn met de beleidspraktijk. Daarom strekt
het tot aanbeveling dat zij het opleidingsonderdeel 'Beleidsanalyse' gevolgd hebben.
Daarnaast is het belangrijk dat studenten actuele ontwikkelingen in de beleidsevaluatie op
lokaal, nationaal en internationaal vlak opvolgen.
Eindcompetenties
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1 De rol van beleidsevaluatie in de hedendaagse publieke sector begrijpen.
2 Een evaluatieonderzoek ontwerpen en uitvoeren.
3 Evaluatieresultaten gebruiken ter informering van de beleidspraktijk.
4 Relevante data verzamelen die de oordeelsvorming over beleidsvraagstukken sturen en
1 inzicht verschaffen in het evalueren van beleid.
5 Een ingesteld tot levenslang leren op vlak van overheidsbeleid en beleidsevaluatie.
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, groepswerk, hoorcollege, microteaching, online hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Het eerste en tweede onderdeel bestaan uit hoorsessies met ruimte voor interactie en vergen
groepswerk rond de evaluatie van een overheidsinterventie. In het derde onderdeel
presenteren studenten hun groepswerk aan medestudenten onder de vorm van te trekken
lessen over het geëvalueerde beleid.
Leermateriaal
Handouts van elke sessie en reader
Het nodige leermateriaal is beschikbaar via UFORA.
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Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Vraagstelling is mogelijk over de sessies. Er kan ook steeds een individuele afspraak worden
gemaakt met één van de docenten.
Evaluatiemomenten
niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Mondeling examen, werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Werkstuk (groepswerk) ter evaluatie van een overheidsinterventie volgens de gegeven
richtlijnen = niet periodegebonden evaluatie ten belope van 70% van de eindscore Mondelinge
evaluatie (presentatie) ter voorstelling van het evaluatieonderzoek en de te trekken lessen
volgens de gegeven richtlijnen = niet periodegebonden evaluatie ten belope van 30% van de
eindscore. Ongewijzigde evaluatievorm in de tweede examenperiode
Eindscoreberekening
Werkstuk (groepswerk): 70% van de eindscore
Mondelinge evaluatie (presentatie): 30% van de eindscore
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Faciliteiten voor werkstudenten
Individuele uitvoering van het groepswerk en de presentatie is toegelaten doch zonder
aanpassing van de opdracht.
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