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Leonardo Online Evaluatie
van Module 5 over Hygiëne Management in HACCP gebieden
Welkom bij de online vragenlijst van het Leonardo da Vinci HygTrain
project. Beantwoordt u alstublieft de volgende vragen. Uw antwoorden
zullen helpen om het elektronisch leren over QM en HACCP voor
schoonmakers van gebouwen te verbeteren. Alle gegevens zullen anoniem
worden behandeld. Klik op de buttons om de vragen te beantwoorden.
Questions marked with a * are required.

Bron van informatie over deze module

*1.

Hoe ontving u informatie over het bestaan van deze modules?
Bij een beroepsonderwijsinstituut of trainingcentrum (bijvoorbeeld ROC)
Op een workshop
Van mijn werkgever
Van een kamer van koophandel
Via het internet, b.v. via google
Andere bronnen

Over uw achtergrond als student/leerling

*2.

In welk land is uw bedrijf of trainingprogramma gevestigd?
Oostenrijk
Tsjechië
Duitsland
Nederland
Slovenië
Roemenië
Andere Europese landen

*3.

Waar ontvangt u de theoretische training?
Beroepsonderwijs
Studiecentrum
In-company training
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*4.
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Wat is uw leeftijd?
16-19
20-25
26-30
31-40
41-50
51-60
61-65

*5.

Hoe lang bent u reeds student?
Minder dan 0.5 jaar
0.5 - 1 jaar
1 - 1.5 jaar
1.5 - 2 jaar
2 - 2.5 jaar
Meer dan 2.5 jaar

*6.

Wat voor soort titel of certificaat zult u ontvangen aan het eind
van uw trainingsperiode?

*7.

Bent u man of vrouw?
vrouw
man

Evaluatie vragen over de duidelijkheid van deze module

*8.

Hier willen we evalueren hoe goed u de onderwerpen
gepresenteerd in deze module hebt begrepen.
De categorieën lopen van 1 tot 6, waar 1 betekent dat het onderwerp zeer
makkelijk en 6 dat het onderwerp zeer moeilijk te begrijpen was.
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Wat is uw algemene indruk van de
module over Hygiëne Management –
Hygiëne protocollen?
Begreep u de HACCP systematische
aanpak
voor
het
identificeren
en
controleren van gevaren gedurende de
bereiding van veilig voedsel?
Begreep u het belang van de 7 HACCP
principes?
Begreep u het concept
controle punten (CCP)?

van

kritische

Begreep u dat er verschillende typen
micro-organismen
kunnen
worden
gevonden in gebieden waar voedsel wordt
verwerkt?
Begreep u het belang van zelfcontrole
systemen voor bedrijven diewerken met
voedsel van dierlijke herkomst?
Begreep u het belang van de hygiëne van
personeel in de productie van veilig
voedsel?
Begreep u de gevolgen van het feit dat
sommige giffen niet kunnen worden
vernietigd door koken?
Begreep u het belang van onderhoud en
hygiëne
van
productiegebieden,
apparatuur en accessoires voor een
ongestoorde en veilige productie van
voedselwaren?
Begreep u de QM en HACCP casus over
een hygiëne management systeem voor
industriële
productie
van
vlees
en
vleesproducten?
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Begreep u dat een uitgebreid begrip, kennis
en productiecontrole nodig is voor de
succesvolle interne controle en productie
van veilige vleesproducten?
Begreep u de gevolgend van hygiëne
protocollen voor de voedselverwerkende
industrie zowel in geval van de producent
als van de schoonmaker?
Begreep u het principe achter de introductie
van kritischee controle punten (CCP) in
worstproductie?
Begreep u het principe van risico analyse
voor worstproductie?

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
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