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Algemeen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aantal

Hoe heeft u kennisgenomen van deze 

cursus?

via collega x x x 3

intranet CZE x 1

via Krista van de Broek x 1

via email x x x 3

BMS website x x 2

Wat is uw specialisme?

extra corp. Circulatie en bloedmgt x 1

Longziekten x 1

Gynaecologie x 1

Cardiologie x 1

Radiologie x x 2

Radiotherapie x 1

kindergeneeskunde x 1

In welke fase van uw opleiding zit u 

momenteel welk jaar?

anios x x 2

1e jaar x 1

2e jaar x 1

3e jaar x 1

6e jaar x 1

promovendus x 1

basisarts x 1

Evaluatie docenten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gemidd.

mw. L. van Hulst

De inhoud/ kennis van het onderwerp 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0

De presentatie 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4,8

De praktische relevantie 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4,8

De mate van interactiviteit 4 5 4 5 4,5 5 4 5 5 4,6

De gebruikte materialen/literatuur 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4,7

Gemiddelde 4,6 4,8 4,6 5 4,5 5 4,4 5 5 4,8

Toelichting

2. zeer enthousiaste docent.

3. zeer enthousiaste docent.

4. zeer leerzaam.

6. uitstekende begeleiding, enthousiast.

7. erg enthousiast, werkt aanstekelijk.

8. zeer goede cursus, goede dia's, mooie syllabus en leuke presentatie.

9. zeer enthousiaste docente, veel voorbeelden van praktijkervaring zet aan tot actieve participatie in de lessen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 aantal

Heeft de cursus aan uw verwachtingen voldaan?

1. Nee, minder goed dan verwacht

2. Ja x x x x x x 6

3. De module was beter dan verwacht x x x 3

4. Anders dan verwacht, te weten

Toelichting op uw keuze

1. prima cursus, helaas moest ik 2x missen

2. boven verwachting en hier en daar moeilijk.

3. zeer nuttige cursus, fijn dat er ook nog een vervolg komt (dat Lisette ook de teksten mag aanpassen)

4. ik had verwacht soms meer in te gaan  op echt de basis van de Engelse taal.

6. precies als verwacht en als  gehoort van eerdere deelnemers.

7. door andere omstandigheden heb ik er minder uit kunnen halen dan verwacht. 

8. Wist niet goed wat te verwachten en dacht dat mijn Engels wel goed was, maar toch veel handige dingen geleerd

m.n. nuttige dingen voor schrijven, grammatica, zinbouw, opbouw etc.

9. Niet alleen gericht op de Engelse taal maar ook op tekst inhoudelijke en zelfs organisatorische zaken daarom

ook groot nut voor Nederlandse teksten.

Brabant Medical School hecht een hoge kwaliteit van haar programma's. Daarom 

vernemen wij graag uw oordeel en opmerkingen t.a.v. het programma. Wij 

verzoeken u dan ook vriendelijk dit formulier in te vullen. De schaalverdeling 

loopt van 1 t/m 5, waarbij een 1 de laagste score is en een 5 de hoogste.  



Inhoudelijke kwaliteit van de programma's

Sterke punten van de cursus:

1, zeer toegespitst op de doelgroep. Voor mij op het goede moment.

2.  interactief met student. Communicatie in het Engels. Duidelijke onderverdeling van de cursus.

3. enthousiaste docente, overzichtelijk en uitgebreid alle punten behandeld.
4. veel geleerd over opzet. Handige tips die je iedere keer wer opnieuw kunt toepassen.

5. Elke 2 weken zeer relevant toepasbaar als je aan een artikel begint of ermee bezig bent, weet je echt beter

hoe je iets leesbaar maakt.

6. enthousiasme, bruikbare handvatten voor schrijven.

7. Energieke enthousiaste docent. Engels spreken tijdens de cursus.

8. Verdieping Engels. Duidelijke voorbeelden. Veel verschillende onderwerpen. Docent is makkelijk benaderbaar en 

cursus had heel goede sfeer. 

9. zeer interactief, inhoud en voorbeelden zeer goed afgestemd op het publiek.

Verbeterpunten van de cursus:

3. meer tijd voor het nakijken van eigen werk.

4. het gaat soms te snel. Ook omdat sommige mensen in de groep punten sneller oppakken dan anderen.

5. soms iets teveel informatie op één avond. De broodjes.

7. meer stok achter de deur om opdrachten in te leveren. Soms erg weinig respons op huiswerk.

9. Liever 8 avonden die iets korter duren.

Met welke drie woorden zou u de cursus willen omschrijven?:

1. enthousiast, "to the point", nuttig.

2. professioneel, praktisch relevant.

3. leerzaam, duidelijk, enthousiasmerend! Zin om aan de slag te gaan met het schrijven van artikelen.

4. leerzaam, toepasbaar, interactief.

5. toepasbaar, informatief/leerzaam, leuk!

6. interessant, nuttig, leerzaam.

7. nuttig, breed, ook gebruik van Engels in andere situaties.

8. leerzaam, interactief, nuttig.

9. leerzaam, motiverend, inspirerend.

Suggesties:

4. zie bovenstaande.

5. soms iets beknoptere presentaties/minder info.

6. De hulp van mw. van Hulst voor het redigeren van teksten toestaan voor deelnemer aan de cursus bij 

komende artikelen.

7. Sterker benadrukken dat de cursus bedoeld is voor mensen die al aan het schrijven zijn.

Accommodatie & service 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gemidd.

Catering

                Lunch 4 4 4 5 2,5 5 4 4 4,1

Dienstverlening vanuit de BMS 3 4 ? 5 3 4 4 4 3,9

De kwaliteit van de faciliteiten (zoals zaal, breakouts en

audiovisuele middelen) 4 4 4 5 4 4 4 4 4,1

Gemiddelde 3,67 4 4 5 3,2 4,3 4 4 4,0

Toelichting:

5. broodjes waren niet top, maar voor eens in de 2 weken goed te doen.

6. geen commentaar

9. fijn dat er broodjes bij zijn.


