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EVALUATIEFORMULIER 
 
Uw antwoorden op de onderstaande vragen helpen ons om de kwaliteit van onze 
opleidingen te analyseren en te verbeteren. Gelieve het formulier in te vullen en 
daarna onderaan op de enveloppe te klikken.  
 

Firma:  
Naam:     Functie: 
Cursus:                                                      Trainer: 
Startdatum :      
 
Gelieve uw score aan te kruisen: 

SCORES 
1 = onvoldoende 

2 = zwak 
3 = redelijk 
4 = goed 

5 = zeer goed 

 
1. INHOUD 
 1 2 3 4 5 

Hoeveelheid thema’s      

Hoeveelheid oefeningen      

Moeilijkheidsgraad      

Toepasbaarheid op uw werk      

Beantwoordt aan uw verwachtingen      

 
Welke thema’s vond u het meest interessant? 
 

 

 

 
Welke thema’s vond u niet interessant / overbodig? 
 

 

 

 
Opmerkingen / suggesties: 
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SCORES 

1 = onvoldoende 
2 = zwak 

3 = redelijk 
4 = goed 

5 = zeer goed 
 
2. TRAINER 
 1 2 3 4 5 
Vakkennis trainer      

Kwaliteit van de kennisoverdracht      

Structuur en opbouw van de opleiding      

Duidelijkheid van de uitleg, instructies, …      

Tempo van lesgeven      

Inspelen op vragen / opmerkingen vanuit de deelnemers      

Omgang met de deelnemers (open, comfortabele sfeer)      

Dynamisme en enthousiasme      

 
Opmerkingen / suggesties: 
 

 

  

 

 
 

3. PRAKTISCHE ORGANISATIE 
 1 2 3 4 5 

Praktische informatie vóór de start van de cursus      

Syllabus, Powerpoint-presentatie       

Onthaal      

Leslokaal      

Drank en lunch (indien van toepassing)      

 
 
Opmerkingen / suggesties 

 

 

  

 
 
Bedankt voor uw medewerking aan deze evaluatie! 
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