
A (groep ) 1 2 3 4 5
1. De groepssamenstelling van verschillende 
organisaties vind ik  niet zinvol 1x 1x 1x zeer zinvol

2. De groepsgrootte vind ik 
veel te
klein 2x 1x

veel te
groot

3. Over de sfeer in de groep ben ik
zeer
ontevreden 2x 1x

zeer
tevreden

B (bijeenkomsten )

1. Het aantal bijeenkomsten vind ik te weinig 3x te veel

2. Mijn voorkeur gaat uit naar dagdelen 1
2
3 1x
4 2x
5
6

>6

3. De dagdelen bij voorkeur: aaneengesloten 3x
verspreid over langere tijd

4. De tijdsduur tussen de bijeenkomsten       vind 
ik te kort 3x te lang

C (docent)
1. Over de docenten ben ik over het
algemeen

zeer
ontevreden 3x

zeer
tevreden

2. De didactische kwaliteiten van de docenten (bijv.

gebruik sheets, tijdsindeling,stemgebruik) vind ik zeer slecht 3x zeer goed

3. De kennis van de docenten van de behandelde 
materie is

zeer
onvoldoende 2x 1x

ruim
voldoende
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4. De docenten kunnen theorie en praktijk met 
elkaar verbinden zeer slecht 1x 2x zeer goed

D (cursusinhoud)

1a. Bepaalde onderwerpen miste ik in de training ja 1x

nee 2x
1b. Zo ja, welke ? Kennis van de situatie

AMA opvang in Zutphen
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

2a. Bepaalde onderwerpen werden overbelicht ja 1x

nee 2x

2b. Zo ja, welke ? De specifieke omstandigheden waarin onze doelgroep verkeert: 

dreigende terugkeer/desperadogedrag ongemotiveerdheid

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

3. De training moet meer theorie of praktijk 
(casuistiek/oefeningen) bevatten

meer
theorie 2x 1x

meer
praktijk

4. De training heeft mij nieuwe inzichten 
opgeleverd helemaal niet 1x 2x zeer veel

5. De tijdsduur was veel te kort 3x

veel te 
lang

6. Ik kan het geleerde direct in de praktijk brengen ja 2x

nee 1x
6b. Zo niet, waarom niet? ……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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E (cursusmateriaal)

1. De inhoud van het TACTUS 
trainingsmateriaal was onvoldoende 1x 1x 1x voldoende
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F (randvoorwaarden) 1 2 3 4 5
1a. De gebruikte accommodatie (incl. ruimte, 
koffie/thee, lunch, apparatuur ben ik)

zeer
ontevreden 1x 2x

zeer
tevreden

1b. Toelichting ongezellig lokaal
………………………………………….
…………………………………………..
…………………………………………..

2a. Over de organisatie rond de training 
(aankondiging, aanmeldingsprocedure, 
uitnodiging) ben ik

zeer
ontevreden 2x 1x

zeer
tevreden

2b. Toelichting summiere info vooraf
niet bekend met splitsen van de groep aan het eind
……………………………………………
……………………………………………

G (algemene conclusie )
1. Bij de start had ik een helder beeld van de 
training en de trainingsdoelen.

nee, hele-
maal niet 1x 1x 1x

ja, heel
helder

2. De doelstellingen van de training werden 
gehaald.

nee, niet 
gehaald 3x

ja, zijn 
gehaald

3. Andere collega's zou ik deze training
zeker niet
aanbevelen 1x 1x 1x

zeker aan-
bevelen

4. De training sluit aan bij mijn ervaringsniveau
nee, helemaal 
niet 1x 1x 1x

ja, heel 
goed

5. Als rapportcijfer (tussen 1 en 10) geef
ik de training 8 ………………….

7
8
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