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Evaluatieformulier Onderzoeksjournalistiek 2020-2021 

Algemeen  

Als tegenprestatie voor de subsidie verwachten we als Stimuleringsfonds dat deelnemers inzichtelijk 
maken hoe hun project verloopt en wat anderen ervan zouden kunnen leren. Het vastleggen van lessen 
en het bijhouden van slimme KPI’s, verbeteren bovendien de uitvoer van een project. Daarnaast helpt het 
bij het objectief evalueren van de voortgang en het opbouwen van kennis over hoe met en zonder 
subsidie de onderzoeksjournalistiek verder geholpen kan worden.  

Evalueren doen we in 4 gesprekken verspreid over het jaar. De kern van de evaluatie is niet dit gesprek 
maar de data en lessen die deelnemers zelf bijhouden. Voorafgaand ontvangen we elk kwartaal een 
datarapport. Uiteraard zijn we ook tussendoor bereikbaar en is het altijd mogelijk om te sparren.  

Er zijn 4 momenten waarop je een datarapport/evaluatieformulier inlevert.  

¬ 31 maart deadline  evaluatiedocument/datarapport Q1  
¬ 14 juni  deadline  evaluatiedocument/datarapport Q2 
¬ 1 september deadline  evaluatiedocument/datarapport Q3 
¬ 1 december  deadline  evaluatiedocument/datarapport Q4 

 

Je kunt deze rapporten naar eigen inzicht inrichten (mits het obv heldere en meetbare doelen is), maar 
voor wie dit prettig vindt hebben we hieronder een opzet gemaakt voor hoe je het kunt invullen. Als de 
beschrijving en de data goed is, kan dat dus best summier. 

 

  



 

Evaluatie & datarapport  
Naam project: 

Periode evaluatie: 

 

Algemeen 

Wat zijn voor jullie de belangrijkste doelen van dit project?  

 

 

 

Welke KPI’s houden jullie bij om te meten of jullie dichter bij deze doelen komen? 

 

 

 

 

1.  Vul hieronder de resultaten van de bijgehouden KPI’s in. Welke data leveren deze op? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Wat hebben jullie daarmee in de afgelopen periode geleerd en wat betekent dit voor de komende 
periode?  
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