Evaluatieformulier 2017
Zet een cirkel om het goede antwoord.

0 = niet goed, 5 = maximaal

Het begin van de cursus:
1. Hoe weet u van deze cursus?
Orionis
GR de Bevelanden
website
Porthos
Taalhuis
UWV
Vluchtelingenwerk
via kennissen
via werk
anders:

x
x
x
x
x
x
x
x
x
__________________

2. De cursus is wat ik dacht dat deze zou zijn

0–1–2–3–4–5

3. Ik kreeg genoeg informatie over de cursus

0–1–2–3–4-5

4. Naar mijn eigen wensen is geluisterd

0–1–2–3–4-5

5. De cursus sluit aan op mijn niveau

0–1–2–3–4–5

5.a Het is te makkelijk

ja

5.b. Het is te moeilijk

ja

Docenten/lessen:
6. De docent legt de les goed uit

0–1–2–3–4-5

7. De docent helpt goed als ik dat nodig heb

0–1–2–3–4–5

8. De docent geeft mij voldoende tijd
om na te denken over mijn antwoord

0–1–2–3–4–5

9. Mijn cursusprogramma is duidelijk

0–1–2–3–4–5

10. Ik weet wat we per les gaan doen

0–1–2–3–4–5

11. De docent luistert goed naar mijn vragen

0–1–2–3–4–5

Toetsen:
12. Ik vind toetsen belangrijk

0–1–2–3–4–5

13. De toetsen zijn duidelijk

0–1–2–3–4–5

14. Er wordt vaak genoeg getoetst

0–1–2–3–4-5

Huiswerk:
15. Het huiswerk is duidelijk

ja

nee

16. Ik wil meer huiswerk

ja

nee

16a .Wat voor soort huiswerk is dat?…………………………………………………………………………………..
17. Ik wil minder huiswerk

ja

nee

18. Het huiswerk helpt om de Nederlandse taal beter te leren

0–1–2–3–4-5

Service van Mondo:
Mondo vindt het belangrijk om extra service te geven.
U kunt ons altijd benaderen voor informatieve vragen, begeleiding naar een open dag, extra oefeningen of
informatieverschaffing via de computer, de mogelijkheid om te studeren op de computer, het geven van koffie en
thee, het organiseren van excursies en zomerfeest, gratis lessen ( spreken – rekenen- huiswerkklas )
19 Vindt u dit ook belangrijk ?

0–1–2–3–4-5

20. Welke ondersteuning mist u nog? …………………………………………………………………………………………………………………………….

Voorzieningen:
21.Voelt u zich prettig in de lesruimte (verlichting, kleur, sfeer)?

0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5

22.Zitten de stoelen goed?

0–1– 2–3– 4– 5

23.Is het gebruik van video, computers voor u goed?

0–1– 2–3–4 – 5

24.Bent u tevreden over het lesmateriaal?

0–1–2–3–4-5

25. Kunt u een toets in alle rust maken?

0–1–2–3–4-5

Organisatie:
26. Is het lesuur voldoende?
Hoeveel uur les per keer wilt u volgen ?

0–1–2–3–4–5
…………………………………

27. Ik wil graag met een privé-docent werken.

ja

nee

28. Ik werk liever in een lesgroep.

ja

nee

29. Voelt u zich prettig als u met een docent in een ruimte bent?

ja

nee

zo nee, waarom niet?…………………………………………………………………………………………………………………………….

Communicatie met anderen:
30.Is uw communicatie met andere mensen verbeterd?

ja

nee

31.Moet u nog vaak hulp vragen aan andere mensen?

ja

nee

32. Zeggen mensen vaak “Wat zegt U?” of “Ik versta u niet”.

ja

nee

Mijn tips en ideeën voor Mondo:

Datum.........................
Ik ben een....... man vrouw
Leeftijd:..................
Ik ben in Nederland sinds:..........................
Ik volg een cursus bij Mondo sinds:.....................

