
 

 

 
Opleidingen evalueren en resultaten meten 1.0 

 
Evalueren en resultaten meten is één van de heetste hangijzers in het hele vakgebied van L&D. 
Daarom is het goed om een aantal basisbegrippen en veelgebruikte modellen en formules op een 
rij te zetten. 
 
De 4 niveaus van evalueren van Kirkpatrick 
 
Dit model stamt reeds uit de jaren 50 en is het meest gebruikte en geciteerde model. Het heeft 
ook heel wat tegenstanders die het model een ‘dure obsessie’ vinden. 
 
 Wat? Evalueert 
Niveau 1 Reactie op de opleiding de reactie bij de deelnemers op de opleiding. Vaak 

worden ook nog andere elementen meegenomen zoals de 
organisatie, het lokaal, de deelnemersdocumentatie, etc.  
 

Niveau 2 Het geleerde in hoeverre deelnemers datgene wat ze zouden moeten 
geleerd hebben, hebben begrepen en verworven. Dit gaat 
zowel over de kennis als de vaardigheden en de attitude 
om het toe te passen. 

Niveau 3 Het gedrag of de deelnemers gaan toepassen wat ze geleerd hebben 
eens ze terug zijn op de werkvloer.  
 

Niveau 4 De resultaten of de vooropgestelde resultaten wel degelijk het gevolg 
zijn van het opleidingstraject. 
 

 
 
Omdat er nogal wat kritiek is op dit model heeft de Kirkpatrick Company het model verfijnd tot wat 
ze zelf het ‘New Word Model’ noemen. Concreet wil dit zeggen dat ze aan elk niveau extra 
evaluatiedimensies hebben toegevoegd. 
 
 Wat? Toevoeging voor het New World Kirkpatrick Model 
Niveau 1 Reactie op de opleiding In welke mate waren de deelnemer actief betrokken en 

hebben ze bijgedragen aan de leerervaring? 
 
In welke mate is de inhoud van de training relevant en 
zullen de deelnemers de gelegenheid krijgen om datgene 
wat ze geleerd hebben toe te passen in hun werkpraktijk?  
 

Niveau 2 Het geleerde Hebben de deelnemers er vertrouwen in dat ze het 
geleerde zullen kunnen toepassen in hun werkpraktijk? 
 
Hebben de deelnemers de intentie om het geleerde toe te 
passen in hun werkpraktijk? 

Niveau 3 Het gedrag Zijn de processen en systemen aanwezig die toepassing 
op de werkvloer bevorderen en belonen? 

Niveau 4 De resultaten Evalueren via leerindicatoren of we op weg zijn om om de 
gewenste resultaten op een positieve manier te 
beïnvloeden 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Return of Investment of het 5de niveau  
 
Sinds de jaren 70 wordt aan dit model van Kirkpatrick nog een 5de niveau toegevoegd: dat van de 
Return on Investment (ROI). Dit is het levenswerk van een andere grote naam in L&D Jack Philips 
die het ROI-Institute heeft opgericht.  
 
Hij noemt dit zelf het ‘money-level en voor hem zijn er 2 manieren om te kijken of de 
opleidingsinspanning ook geld oplevert, bijdraagt tot de ‘bottom line’. 
 
Je kan een kostenbaten-analyse maken zoals dat voor allerlei andere uitgaven en investeringen 
gebeurt. Die formule ziet er als volgt uit: 
 

Baten 
Kosten 

 
Bij deze berekeningen zijn goedkope opleidingprogramma’s bevoordeeld. Zij hebben namelijk een 
betere kostenbaten-ratio. Maar volgens Philips is dit bedrieglijk omdat het niets zegt over de 
impact op de organisatieresultaten. Vandaar dat hij een voorkeur heeft voor het berekenen van de 
ROI volgens de onderstaande formule. 
 

ROI =  opbrengst van de opleidingsactiviteit – kost van de activiteit X 100 
kost van de activiteit 

 
 
De kosten van de activiteit worden best zo breed mogelijk bekeken: kosten voor de 
opleidingsaanbieder (inclusief ontwikkelingskosten en vergaderingen), verletkosten, locatiekosten, 
eventueel vervangingskosten voor afwezig personeel), de administratieve kosten. Ook de kosten 
voor het evalueren moeten worden meegenomen in de berekening. Hoe meer tijd je dus steekt in 
het meten van de resultaten van de opleiding, hoe kleiner de ROI wordt. 
 
Eén van de grote moeilijkheden bij het berekenen van de ROI is het isoleren van het effect van de 
opleiding uit alle mogelijke andere effecten. Stel dat je bijvoorbeeld een telefoonopleiding 
organiseert voor je medewerkers van de klantendienst. Na afloop daarvan blijkt dat de deelnemers 
wel degelijk zoals gewenst meer telefoons per deelnemer afhandelen. Stel dat er in diezelfde 
periode 2 personeelsleden langdurig afwezig waren en er is een grote reclamecampagne gevoerd 
waardoor er veel meer klanten belden. Hoe isoleer je het effect van de opleiding in de verbeterde 
resultaten? 
 
Return on Expectation (ROE) 
 
Precies omdat ROI berekenen zoveel moeite en energie kost, hoor je steeds vaker de roep om 
eerder ROE te meten. Concreet wil dit zeggen dat je bij het ontwerpen van het leerinitiatief grondig 
de stakeholders bevraagt over welke verwachtingen ze hebben voor het initiatief in kwestie. 
Daarbij ga je vooraf bepalen hoe je zal weten wanneer deze verwachtingen ingelost worden.  
 
Na de opleiding ga je vervolgens op de afgesproken manier na of de opleiding de verwachte 
resultaten heeft opgeleverd. 
 
Meer info 
 
In België kan je terecht bij www.roem.be. 
Op www.roiinstitute.net vind je allerlei info en in de boekenhoek van learnie.net vind je een 
bespreking van het interessante boek ‘Measuring ROI in Learning & Development’ van Jack Philips. 
 


