
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Methodieken en werkvormen 

Module 11: Evalueren van activiteiten - “Gebruik maken van  
een evaluatiemethode” 
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Module 11 Evalueren van activiteiten 

Leeftijd: Bever-, welpen- en scoutsleiding 

Duur: 20 minuten 

Groepsgrootte: (sub)groepen van 3-4 personen 

Locatie: Binnen/buiten 

 

Korte inhoud: 

Laat de deelnemers in kleine groepjes van drie tot vier personen samenwerken. Iedereen neemt een 

recente eigen ervaring in gedachten, neem daarvoor het liefst een opkomst of een groepsactiviteit. 

Gebruik één van de twee evaluatiemethodes en loop in gedachte de activiteit nog eens door. Schrijf 

per onderdeel van de activiteit kort op hoe dit verliep. 

 

Dit is geen officieel document van Scouting Nederland, maar is door Scouting Nederland geselecteerd 

omdat het een goed voorbeeld is van hoe je zelf met dit onderwerp aan de slag kunt gaan. Hierdoor 

kan het zijn dat sommige onderdelen van dit document niet geheel overeenkomen met wat Scouting 

Nederland normaal communiceert.  



  

  

Gebruikmaken van een evaluatiemethode 

 

Laat de deelnemers in kleine groepjes van drie tot vier personen samenwerken. Iedereen neemt een 

recente eigen ervaring in gedachten, neem daarvoor het liefst een opkomst of een groepsactiviteit. 

Gebruik één van de twee evaluatiemethode en loop in gedachten de activiteit nog eens door. Schrijf per 

onderdeel van de activiteit kort op hoe dit verliep.  

 

Spreek in het subgroepje de verschillende evaluaties kort door:  

 Hoe is het om de evaluatie zo op te schrijven?  

 Kun je elkaar nog tips geven en een verdieping laten zien? 

 Wat heb je geleerd van het invullen van een evaluatie? 

 Zou je dit ook zo kunnen doen in je eigen speltak? 

 Als enkele personen dit besproken hebben, worden de evaluatiemethodes vergeleken. Welke 

vind je dan voor jou en jouw groep het meest geschikt? 

 

Plenair worden de ervaringen kort doorgenomen: 

 Hoe was het om dit zo te doen? 

 Welke tips zijn er gegeven en ontvangen, wat is ook voor anderen leuk om te horen? 


