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Online vragenlijst
naar de staat van kennis van schoonmakers van gebouwen
Welkom bij de online vragenlijst van het Leonardo da Vinci HygTrain
Project. Beantwoordt u alstublieft de volgende vragen. Uw antwoorden
kunnen helpen om e-learning voor HACCP voor schoonmakers van
gebouwen te verbeteren. Alle gegevens worden anoniem behandeld! Klik
op het juiste vakje aan om de vragen te beantwoorden.
Questions marked with a * are required.

*1.

Staat u op het moment ingeschreven voor basis- of
vervolgonderwijs of training?
Ja, ik sta ingeschreven voor basisonderwijs
Ja, ik sta ingeschreven voor vervolgonderwijs
Nee, ik ben een leerkracht

*2.

Waar heeft u over deze vragenlijst gehoord?
tijdens een workshop binnen het bedrijf
van uw werkgever
via de Kamer van Koophandel
via een andere bron

*3.

In welk land bevindt uw bedrijf of uw trainingsprogramma zich?
Oostenrijk
Tsjechië
Duitsland
Nederland
Slovenië
Roemenië
een ander Europees land

*4.

Waar heeft u uw theoretische training gehad?
beroepsonderwijs
studiecentrum
trainingen binnen het bedrijf
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*5.
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Wat voor een certificaat krijgt u aan het einde van de
trainingsperiode?
trainingscertificaat
leerlingcertificaat
Certificate of masters of craft
University degree

*6.

Heeft u beroepstraining gehad over kwaliteitsmanagement
(quality management) of kwaliteitsgarantie (quality assurance)?
ja
ne

7.

Zo ja, hoeveel uur training heeft u gehad?
0-1
2-5
6-10
11-25
meer dan 25
I do not know

*8.

Heeft u een beroepstraining over HACCP gevolgd?
ja
nee

9.

Zo ja, hoeveel uur training heeft u gehad?
0-1
2-5
6-10
11-25
meer dan 25
I do not know

*10.

Gebruikt u of heeft u e-learning voor een beroepstraining?
ja
nee

17.12.2009 15:03

Online vragenlijst

3 von 3

*11.
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Heeft u beschikking over een computer voor educatieve
doeleinden?
ja
nee

12.

Waar staat die computer?
thuis
op het werk
op school of in een studiecentrum

*13.

Gebruikt u of heeft u internet voor een beroepstraining?
Yes
No

*14.

Bent u vrouw of man?
vrouw
man

*15.

Hoe oud bent u?
16-19
20-25
26-30
31-40
41-50
51-60
61-65
ouder dan 65

Dank u voor uw deelname in het onderzoek!
Als u het formulier compleet heeft ingevuld, wordt u teruggeleid naar de hygienefor-cleaners website.
Submit Survey

17.12.2009 15:03

