Evaluatie van de opleiding
Stafdienst Personeel en Organisatie - Opleiding

Titel van de opleiding

Code van de opleiding

Opleider

Groep

Datum

Plaats + zaal

Naam (optioneel)

Graad

Administratie

Uw mening is zeer belangrijk om de kwaliteit van deze opleiding te garanderen. Daarom zouden we u willen vragen om dit
formulier zo nauwkeurig mogelijk in te vullen.
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Helemaal niet akkoord

Eerder niet akkoord

Eerder akkoord

Volledig akkoord

A. De organisatie van de cursus
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1. De uitnodiging kwam op tijd
2. Het programma van de cursus werd vooraf duidelijk gepreciseerd
3. Het onthaal verliep correct
4. De opleiding werd correct gepland in de tijd (rekening houden met de vraag, de behoeften, de examens, de
brevetten,…)
5. Ik wou de opleiding graag volgen

B. De pedagogische aspecten
6. De materie werd duidelijk uitgelegd
7. De leervorm was geschikt (klassikaal, e-Learning, on-the-job, train the trainer,…)
8. De aanpak en het lesgeven waren afgestemd (voorgesteld scenario, ritme, theorie/praktijk, voorbeelden,…)
9. De opleider leek de cursusinhoud te beheersen
10. De opleider reageerde voldoende (discussies, interacties,…)
11. De duur van de cursus was afgestemd op de onderwezen materie

C. De inhoud
12. Dankzij wat ik geleerd heb, zal ik beter mijn taken kunnen uitvoeren of gemakkelijker slagen voor de
test
13. Wat ik geleerd heb, komt overeen met de vooraf vermelde doelstellingen
14. De inhoud was relevant en altijd bijgewerkt
15. De materie was interessant

D. De materiële aspecten
16. De leszaal was geschikt voor de opleiding (temperatuur, geluid, licht, comfort,…)
17. Het gebruikte materiaal was geschikt voor de cursus en functioneel (pc, software, projector, bord,
stiften,…)
18. Het gebruikte cursusmateriaal was aangepast (slides, syllabus,…)

E. Suggesties of specifieke opmerkingen
………………………………………………………………………….……………………………………………..…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dank voor uw medewerking

