
   

 

Beoordelingsformulier  

Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 

Deel 1. Voorbereiding - presentatie van project en rapportage van voortgang  

Beoordelingsvorm Criterium O V 

Projectplan 
 

1 Bevat een grondige analyse van de situatie, (culturele) achtergrond en 
risico’s en beperkingen van de projectlocatie 

  

2 Het projectplan is organisatorisch en financieel haalbaar met de juiste 
prioriteiten 

  

3 Materialen en middelen zijn geschikt   

4 Bevat voldoende activiteiten om sponsorgeld op te halen, (sociale) 
media worden hierbij goed gebruikt 

  

Presentatie  
 

5 Kan potentiële sponsoren overtuigen met een betoog   

6 Stemt zijn presentatie voldoende af op de doelgroep   

Voortgangs-
rapportage 

7 Registreert de voortgang van het sponsorplan zorgvuldig    

8 Stelt het sponsorplan bij waar nodig   

9 Werkt volgens wet- en regelgeving aan de uitvoering van het 
sponsorplan 

  

 

Deel 2. Uitvoering – project 

Beoordelingsvorm Criterium O V 

Observatie 
 

10 Werkt goed samen om de taken volgens projectplan uit te voeren*   

11 Signaleert mogelijke veiligheidsrisico’s en onderneemt de juiste actie   

12 Past zijn gedrag en handelingen snel en goed aan aan veranderende 
omstandigheden 

  

13 Leeft zich in in de leefwereld van andere culturen en religies   

14 Gebruikt materialen en middelen zorgvuldig en efficiënt   

15 Evalueert de kwaliteit van de werkzaamheden tijdens de uitvoering en 
stelt het projectplan indien nodig bij 

  

16 Hanteert passende normen en waarden    

 

Deel 3. Nabespreking – evalueren en presenteren  

Beoordelingsvorm Criterium O V 

Evaluatieverslag 17 Beoordeelt correct of de opbrengst voldoet aan de criteria   

18 Evalueert de uitvoering en samenwerking objectief   

Presentatie 19 Legt duidelijk uit welke werkzaamheden zijn uitgevoerd    

20 Geeft goed aan welk effect het project heeft op het eigen handelen   

21 Presenteert enthousiast    
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Totaal aantal voldoende  

Cesuur: 
Minimaal 17 criteria voldoende inclusief cruciale(*) = voldoende 
Minder dan 17 criteria voldoende of cruciale criterium(*) onvoldoende =onvoldoende 
Alle criteria voldoende = goed 
 

Resultaat Keuzedeel: 

Toelichting, formuleer hier waargenomen gedrag, concreet en feitelijk.  
Licht in ieder geval je beoordeling op het cruciale criterium(*) toe: Werkt goed samen om de taken volgens 
projectplan uit te voeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


