Evaluatieformulier Scientific Writing – november 2014
Aantal deelnemers: 13
Aantal respondenten: 8
1. Voldeed de cursus aan uw verwachting?
⃝ Uitstekend

⃝ Goed

4x

4x

⃝ Voldoende

⃝ Matig

⃝ Slecht

⃝ Voldoende

⃝ Matig

⃝ Slecht

⃝ Matig

⃝ Slecht

⃝ Matig

⃝ Slecht

2. Wat vond u van de lesinhoud?
⃝ Uitstekend

⃝ Goed

4x

4x

3. Wat vond u van de presentatie van de trainer?
⃝ Uitstekend

⃝ Goed

7x

1x

⃝ Voldoende

4. Wat is uw mening over het gebruikte theorieboek?
⃝ Uitstekend

⃝ Goed

⃝ Voldoende

3x

3x

2x

5. Heeft u op- of aanmerkingen over de beschikbare tijd (zelfstudie en bijeenkomsten)?
⃝ geen opmerkingen :

7x

⃝ Opmerkingen: Powerpoint mag meer aansluiten op het werkboek (blz. nrs.)

6. Facilitair: Heeft u opmerkingen over de organisatie van de training
(catering, lokaal, gebruikte apparatuur etc.)
⃝ geen opmerking: 3x
⃝ Opmerkingen:
- 2x Iets warms zou lekker zijn (b.v. soep)
- iets meer gevarieerd de volgende keer
- jammer dat er boter op de broodjes zat maar dat is het enige
- goede catering

7. Is wat u geleerd hebt voor u toepasbaar?
⃝ Uitstekend

⃝ Goed

⃝ Voldoende

4x

3x

1x

⃝ Matig

⃝ Slecht

5. Wat kan er volgens u nog verbeterd worden? En op welke wijze?
-

Ik ben voor een tentamen, niet per se voor een certificaat, maar ik vind het wel
leuk om te weten ‘waar ik sta’. Het liefst voor en na de cursus.
Ik vond het een erg leerzame cursus. Hier heb ik naar mijn idee meer van
opgestoken dan van 6 jaar Engels op de middelbare school. Naar mijn idee zou
deze cursus een uitstekende aanvulling zijn op iedere WO-studie. Bedankt!
Wellicht goed om bij de aankondiging van deze cursus op internet aan te geven,
dat het vooral zinvol is en meerwaarde heeft als je al aan het schrijven bent.
Helaas was ik nog niet zover, maar ga zeker de map in de toekomst gebruiken.
Zeer nuttige cursus. Wellicht de cursus nog meer rendement als van de
deelnemers wordt gevraagd/geëist dat zij voor deelname actief met eigen tekst
bezig zijn. Dat was in mijn situatie niet zo.
Het leerboek is soms wat onoverzichtelijk, niet helemaal hetzelfde als de dia’s.
Misten daardoor soms overeenkomst. Kan wat meer structuur, ook miste ik
theorie van de taal in het boek
Meer huiswerkopdrachten en deze kort nabespreken (dus minder opdrachten met
eigen tekst omdat velen geen eigen tekst hebben).
Reminder voor huiswerk sturen

