Evaluatie Enquête Deelnemers Activiteiten Study Support
Deze enquête is bedoeld voor de participanten van de activiteiten van het Study Support Project en
is ontworpen om een zoveel mogelijke - uniforme - manier van evalueren te hanteren en zodoende
de uitkomsten van de enquêtes (van alle partners) naderhand met elkaar te vergelijken.
Het is de bedoeling dat deze enquête wordt voorgelegd aan alle participanten van de Study Support
activiteiten en zo nodig wordt aangepast aan het doel/doelgroep van de activiteiten.
Een voorbeeld hiervan kan zijn, dat een vraag zoals hieronder wordt aangepast aan de concrete
activiteit van een bepaalde partner. Er kan hierbij dan gekozen worden om juist te kiezen voor een
ICT-vaardigheden, voor het volgen van een recept of juist voor het leren omgaan met een
muziekinstrument (afhankelijk van de desbetreffende activiteiten):


Ik heb door mijn deelname aan de activiteit(en) mijn ICT-vaardigheden vergroot

Tot slot kan er altijd worden gekozen, mocht dit nodig zijn, om een vraag te verwijderen of er eentje
toe te voegen. Zo kan een vraag als hieronder niet van toepassing zijn op een concrete activiteit van
een bepaalde partner (activiteiten hebben bijvoorbeeld niet in de ochtend, maar juist in de avond
plaatsgevonden (of beide) of een bepaald leerdoel (als het leren van Nederlands) was geen
onderdeel van de activiteit):


Ik vond dat de activiteit(en) in de ochtend goed waren bedacht



Ik heb beter Nederlands leren praten door mijn deelname aan de activiteit(en)

Na de verschillende evaluaties van deze activiteiten d.m.v. onderstaande enquête is het de bedoeling
dat de desbetreffende organisaties, die activiteiten met participanten in het Study Support Project
hebben uitgevoerd, deze enquêtes zelf - kort - gaan evalueren en dit beschrijven in een beknopt
rapport. Pro Work heeft hiervoor een korte handleiding geschreven, die onder de enquête is
weergegeven. Deze rapporten zullen vervolgens door Pro Work verzameld worden en met deze
informatie zal één ‘groot’ evaluatierapport worden samengesteld aan het eind van de
projectperiode.
LET OP! De rode vragen zijn ook verwerkt in de VOORAFGAANDE enquête, die n.a.v. een
verandering is ontworpen om de deelnemers voorafgaande van de activiteit(en) te bevragen over
een aantal zaken. Deze vragen genieten vanzelfsprekend extra aandacht bij het evalueren van
beide enquêtes!

Instelling – Activiteit – Datum/Tijd – Naam begeleider – Naam deelnemer
(Omcirkel a.u.b. het juiste antwoord! 1 = volkomen oneens, 2 = oneens, 3 = eens, 4 = volkomen eens)

1

2

3

Ontwerp


Ik vond het onderwerp(en) van de activiteiten interessant

1-2-3-4



Ik vond de opdrachten vernieuwend

1-2-3-4



Ik vond dat de activiteiten in de ochtend goed waren bedacht

1-2-3-4



Ik werd gemotiveerd om bij de activiteiten in de ochtend mee te werken

1-2-3-4



Ik vond alle activiteit(en) interessant

1-2-3-4

Uitvoering


Ik heb met plezier de activiteit(en) uitgevoerd

1-2-3-4



Ik vond dat er voldoende tijd was om de activiteit(en) uit te voeren

1-2-3-4



Ik vond de locatie waar de activiteit(en) plaatsvond(en) geschikt

1-2-3-4



Ik vond de hulpmiddelen geschikt voor deze activiteit

1-2-3-4



Ik begreep altijd goed wat er van mij werd verwacht

1-2-3-4

Leerdoelen


Ik ben zelfverzekerder over mezelf door mijn deelname aan de activiteit(en)

1-2-3-4



Ik heb door mijn deelname aan de activiteit(en) mijn ICT-vaardigheden vergroot

1-2-3-4



Ik heb beter Nederlands leren praten door mijn deelname aan de activiteit(en)

1-2-3-4



Ik weet na het uitvoeren van de activiteit(en) beter wat mijn sterke kanten zijn

1-2-3-4



Ik weet na het uivoeren van de activiteit(en) beter wat mijn zwakke kanten zijn

1-2-3-4



Ik weet na het uitvoeren van de activiteit(en) beter wat er met mijn sterke kanten mogelijk is

1-2-3-4



Ik weet na het uitvoeren van de activiteit(en)beter wat ik moet doen om mijn zwakke kanten te
versterken

1-2-3-4



Ik vind dat er in de activiteit(en) aandacht werd besteed aan ‘het nakomen van afspraken’

1-2-3-4



Ik vind dat er in de activiteit(en) aandacht werd besteed aan ‘respectvol met elkaar omgaan’

1-2-3-4



Ik vind dat er in de activiteit(en) aandacht werd besteed aan ‘vragen leren stellen aan anderen’ 1-2-3-4



Ik vind dat er in de activiteit(en) aandacht werd besteed aan ‘contact maken met anderen’

1-2-3-4



Ik vind dat er in de activiteit(en) aandacht werd besteed aan ‘samenwerken met anderen’

1-2-3-4



Ik vind dat er in de activiteit(en) aandacht werd besteed aan ‘het maken van opdrachten (alleen of in een
groep’



1-2-3-4

Ik heb door mijn deelname aan de activiteit(en) geleerd om: -----------------------------------------------------

4

Talentontwikkeling


Ik ben mij door mijn deelname aan de activiteit(en) beter bewust van wat mijn talenten zijn

1-2-3-4



Ik heb door mijn deelname aan de activiteit(en) mijn talenten leren ontwikkelen

1-2-3-4



Ik heb beter inzicht in wat ik later voor beroep wil uitoefenen

1-2-3-4



Ik kreeg door mijn deelname aan de activiteit(en) de mogelijkheid om iets te doen wat ik leuk
vind

5

6

7

1-2-3-4

Deelneming


Ik vond dat er een juist aantal deelnemers per activiteit aanwezig was

1-2-3-4



Ik vond dat ik goed in de groep met deelnemers paste

1-2-3-4



Ik deed enthousiast mee aan (vrijwel) alle activiteiten

1-2-3-4



Ik voelde mij prettig in de groep deelnemers

1-2-3-4



Ik heb alles uit mijn deelname aan de activiteit(en) kunnen halen

1-2-3-4



Ik was (vrijwel) altijd op tijd aanwezig bij de activiteit(en)

1-2-3-4



Ik vind, dat deze opleiding mij de mogelijkheid biedt om te bereiken wat ik wil

1-2-3-4



Ik weet welke opleiding ik moet gaan volgen om datgene wat ik wil te bereiken

1-2-3-4

Begeleiding


Ik ben tevreden over de begeleiding tijdens de activiteit(en)

1-2-3-4



Ik begreep de begeleiders goed en wist wat er tijdens de activiteit(en) van mij werd verwacht

1-2-3-4



Ik kon altijd vragen stellen aan de begeleiders van de activiteit(en)

1-2-3-4



Ik vond dat de begeleiders van de activiteit(en) mij goed begrepen

1-2-3-4

Planning


Ik vond de planning voorafgaande aan de activiteit(en) duidelijk

1-2-3-4



Ik vond de planning tijdens de activiteit(en) duidelijk

1-2-3-4



Ik vond dat er voldoende tijd was om de activiteit(en) uit te voeren

1-2-3-4



Ik vond dat er flexibel met de activiteit(en) omgegaan werd

1-2-3-4

8

9

Evaluatie


Ik vond dat er een duidelijk feedbackmoment was n.a.v. de activiteit(en)

1-2-3-4



De activiteit(en) verliepen zoals ik had verwacht

1-2-3-4



Ik zou een ander aanbevelen om deel te nemen aan dit project

1-2-3-4

Toelichting : Hier kun je nog een extra opmerking/toelichting kwijt!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beknopt evaluatie rapport
1. Korte inleiding van activiteiten
In deze korte inleiding moeten de activiteiten, die zijn uitgevoerd voor het Study Support project kort
worden beschreven. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende onderwerpen (de antwoorden op
deze vragen kunnen mogelijk per activiteit en enquête verschillen!);


Wat is er uitgevoerd?



Door wie is het uitgevoerd?



Wanneer is het uitgevoerd?



Waar is het uitgevoerd?



Hoe vaak is het uitgevoerd?



Wat was het doel?



Wie was de doelgroep?



Hoe past deze activiteit in het Study Support project?



Hoe moest deze activiteit bijdragen aan het doel van het Study Support project?

2. Evaluatie enquête – Vragen/Antwoorden
Daarnaast moeten de vragen/antwoorden van de enquêtes worden geëvalueerd. Dit kan gebeuren
door per onderwerp (9 in totaal) de enquêtes te gaan bekijken en bij te houden wat de antwoorden
waren van de participanten. Het is belangrijk, dat niet alleen de antwoorden worden weergegeven
bij deze beschrijving, maar ook de vragen (aangezien deze per organisatie/activiteit kunnen
verschillen). De vragen kunnen vervolgens worden geëvalueerd door simpelweg bij te houden hoe
vaak er 1, 2, 3 en 4 is geantwoord. Het is daarnaast gewenst om een korte reactie te geven op de
uitslagen van deze antwoorden per onderwerp (wat is er te signaleren?). Zie de hoofdonderwerpen
en een voorbeeld van een evaluatie, die aangehouden zou kunnen worden, hieronder;
1.

Ontwerp
a.

Ik vond het onderwerp(en) van de activiteiten interessant

2x1,7x2,10x3,1x4

b.

Ik vond de opdrachten vernieuwend

4x1,6x2,8x3,2x4

c.

Ik vond dat de activiteiten in de ochtend goed waren bedacht

1x1,4x2,12x3,3x4

d. Ik werd gemotiveerd om bij de activiteiten in de ochtend mee te werken

0x1,3x2,12x3,5x4

e.

Ik vond alle activiteit(en) even interessant

2x1,5x2,10x3,3x4

f.

Korte uitleg : Uit bovenstaande analyse blijkt, dat de deelnemers van deze activiteit over het
algemeen tevreden waren over het onderwerp van de activiteit. Wel blijkt uit de antwoorden,
dat de activiteiten minder vernieuwend waren en niet alle activiteiten even interessant, aldus
de deelnemers.

2.

Uitvoering

3.

Leerdoelen

4.

Talentontwikkeling

5.

Deelneming

6.

Begeleiding

7.

Planning

8.

Evaluatie

9.

Toelichting

Let op! Denk eraan dat de enquête(s) het best per activiteit kunnen worden geëvalueerd! Dus de
enquêtes van alle participanten, die hebben meegedaan aan activiteit 1 moeten apart worden
geëvalueerd en alle participanten, die hebben meegedaan aan activiteit 2 moeten apart worden
geëvalueerd etc. Dit om te voorkomen, dat we - appels met peren - gaan vergelijken.
3. Evaluatie enquête - Algemeen
Tot slot is het de bedoeling, dat er een algehele (korte) beschrijving wordt gegeven van de resultaten
in de enquête in het algemeen. Ook in dit gedeelte van het rapport is het belangrijk om per
onderwerp (de 9 hierboven genoemd) te evalueren om structuur te waarborgen. Maar het is wel
mogelijk (wellicht zelfs de bedoeling) om verschillende activiteiten met elkaar te gaan vergelijken!
Daarnaast is het tot slot gewenst om een korte ALGEHELE evaluatie van de activiteit te beschrijven.
Vragen die hier beantwoord kunnen worden in dit gedeelte zijn;


Wat scoorde er binnen onderwerp 1 van de enquête beter/slechter?



Hoe zou het komen dat het ene onderdeel beter/slechter scoorde dan het andere binnen onderwerp
1? Is daar een reden voor te verzinnen?



Welk onderdeel (de 9 onderwerpen tezamen) van de activiteit scoorde beter/slechter dan andere?



Hoe zou het komen dat het ene onderdeel beter/slechter scoorde dan het andere? Is daar een reden
voor te verzinnen?



Wat was de toelichting bij onderwerp 9 van de deelnemers? Is daar een tendens in te ontdekken?



Wat heeft de activiteit bijgedragen aan het doel van het Study Support project, aldus de enquête?



Wat zou er in de toekomst moeten veranderen in de desbetreffende activiteit, aldus de enquête?

