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1. De opleiding is relevant voor de beroepspraktijk. 
Frequentie Verdeling 

 
n % 

zeer oneens 0 0% 

oneens 0 0% 

niet oneens/niet eens 0 0% 

eens 2 25% 

zeer eens 6 75% 

 
2. De opleiding sluit aan op actuele ontwikkelingen in het werkveld. 
Frequentie Verdeling 

 
n % 

helemaal oneens 0 0% 

oneens 0 0% 

niet oneens, niet eens 1 13% 

eens 1 13% 

helemaal eens 6 75% 

 
3. Ik werd het meest aangesproken door: 
 
 
  Strategische positie van de bmw 

  De deskundigheid van de leerkracht en de interactie in de groep die hij op een mooie manier teweeg bracht 

  De docent Tom die ook echt uit ervaring weet waar hij over praat en zelf ook verschillende studies en onderzoeken heeft gedaan, 
boeken geeft geschreven en instrumenten heeft bedacht/ ontwikkeld 

  Het meeste sprak mij aan is dat je in een kleine groep werkt, waardoor je een hoog leertempo bereikt en dat er veel ruimte is voor 
interactie. 

  het enthousiasme van Tom van den Belt 

  de trainer, zijn bevlogenheid en enorme schat aan kennis 

  de aangeboden literatuur 

  De stof die wordt aangeboden waardoor het mogelijk werd om zelfreflectie te ontwikkelen. Daardoor werd het mogelijk om over de 
positie van Bedrijfsmaatschappelijk werk binnen de organisatie praktisch, strategisch te bekijken en om te kijken hoe je er tactisch 
mee om kan gaan.  

 
 



4. Ik werd het minst aangesproken door: 
 
 
  Geen 

  niet van toepassing 

  De reistijd 

  n.v.t. 

  de hoeveelheid theorie (maar dat is ook mijn ding...) 

  verouderde artikelen die in de werkmappen zaten 

  n.v.t. 

  nvt 

 
5. De toetsing is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Klik aan wat u over het algemeen 
van toepassing vindt op de toetsen. Straks volgt nog een open vraag waar u een toelichting 
kunt geven. De toetsing is: 
 
Numeriek Algemeen 

Respondenten 8   

A. passend bij het gegeven onderwijs 6 75% 

B. goed van niveau (PHBO-niveau) 4 50% 

C. de vorm van toetsing is aantrekkelijk 4 50% 

D. de vormen van toetsing zijn passend 3 38% 

E. de instructie vooraf vd toets was helder 2 25% 

F. beoordelingscriteria zijn van tevoren helder 2 25% 

G. beoordeling van de docent is zuiver/transparant 3 38% 

 
6. Heeft u TOPS of TIPS als het gaat om de toetsing? 
 
 
  De instructies vermeld in de gids zijn niet duidelijk omschreven. Bij toetsing was de feedback omtrent de toetsingscriteria anders 
hetgeen vermeld stond in de gids. 

  Minder uitgebreid klassikaal de voorbereidende fasen vh onderzoek bespreken en meer uitgebreid de tijd nemen elkaar het resultaat 
te presenteren. Hierdoor zouden we mijn inziens nog meer van elkaars onderzoeksonderwerp kunnen leren 

  Ik ben tevreden over de manier van toetsing, alleen merkte ik dat opdracht pas goed uitvoerbaar was op moment dat je alle stof goed 
tot je hebt genomen. 

  nee 

  De focus lag op het proces van leren, literatuur bestuderen in combinatie met het bespreken van praktijk vraagstukken in een context 
met professionals. Middels een werkstuk komt dit samen en creëer je een eigen product. Dit sprak mij zeer aan!  

  nee 

 
7. De docent vond ik inhoudelijk en didactisch vakbekwaam. 
 
 
  Heel bekwaam 

  Zeer vakbekwaam 

  Zeker! Ik heb super veel van Tom geleerd 

  Ik vind Tom van den Belt erg vakbekwaam, hij weet veel van het vakgebied, daarnaast is het een inspireerde spreker. De manier van 
feedback geven vind ik ook erg prettig. 

  helemaal mee eens 

  klopt 

  Een wandelende encyclopedie; inhoudelijk en didactisch zeer bekwaam en weet waar hij over spreekt. 

  zeer vakbekwaam. Tom vd Belt geeft, deelt kennis en informatie, maar neemt ook kennis en beeldvormingen op uit de groep 
waardoor er een wisselwerking in de groep kan ontstaan die een meerwaarde heeft in het leren 

 
 
 



8. Heeft u nog TOPS of TIPS voor de docent? 
 
 
  Vooral zo doorgaan ! 

  Blijf zoals je bent! Een hele fijne docent 

  Dat hij vooral zo door moet gaan.  

  vooral doorgaan! 

  Ik ben vooral dankbaar dat ik van zijn kennis en kunde ook als mens heb mogen genieten. 

  vond de lessen top 

 
9. De organisatie van de opleiding was goed. 
Frequentie Verdeling 

 
n % 

mee oneens 0 0% 

deels mee oneens 0 0% 

geen mening 0 0% 

deels mee eens 0 0% 

mee eens 8 100% 

 
10. Wat vindt u van de kwaliteit van de catering? 
Frequentie Verdeling 

 
n % 

Slecht 0 0% 

Onvoldoende 0 0% 

Matig 1 13% 

Voldoende 0 0% 

Uitstekend 7 88% 

 
11. Wat vindt u van de lokalen waar de opleiding werd gegeven? 
 
 
  Goed... overzichtelijk 

  prima 

  Hoog....veel trappen lopen was vooral steeds lastiger gezien mijn zwangerschap  

  Erg prettig, in de zomer lekker koel en in de winter lekker warm. 

  heel prettig 

  prima 

  Mooi authentiek pand, mooie ruimtes en goed bereikbaar met voldoende parkeerplaatsen.  

  prima locatie 

 
12. Ik waardeer de opleiding over het geheel met het volgende cijfer: 
Numeriek Algemeen 

Respondenten 8   

A. num <= 7.4 0 0% 

B. 7.4 < num <= 7.8 0 0% 

C. 7.8 < num <= 8.2 0 0% 

D. 8.2 < num <= 8.6 1 13% 

E. 8.6 < num <= 9 3 38% 

F. 9 < num 4 50% 

 
 



13. We streven naar hoge kwaliteit; heeft u nog suggesties ter verbetering? 
 
 
  Nee 

  Nee 

  Ik heb geen suggesties, Ik vond het erg inspirerend dat er op een het eind een gastspreker langs kwam. 

  De opleiding mag van mij wat meer verdeeld worden over het jaar; naast een fulltime baan en gezin vond ik de intensiteit behoorlijk 
hoog.  

  nee 

 
 


