
 

    

EVALUATIE TERUGKOMDAG CONSULENTEN 2011 

ALGEMEEN: 

In december 2011 is een terugkomdag gehouden voor de gelicenseerd Consulenten ervaringsordening. 

Hieraan is door consulenten van verschillende instellingen deelgenomen.  De evaluatie is ingevuld door 

75% van de  deelnemers.  

GRAFISCHE WEERGAVE SCORES: 

In de onderstaande grafiek zijn de uitkomsten schematisch weergegeven. De dikkere rode lijnen zijn de 

gemiddelde scores. De scoreverdeling liep van 1 (zeer ontevreden) naar 5 (zeer tevreden). De resultaten 

van deze evaluatie en de opmerkingen die tijdens de terugkomdag werden gemaakt worden door Teo 

gebruikt in de verbetering van het aanbod.  

 

Op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van de scores en de afwijking van het gemiddelde en 

gegeven toelichtingen.  

 

  



 

    

EVALUATIE TERUGKOMDAG CONSULENTEN 2011 

GEMIDDELDE SCORES: 

In de eerste kolom staan de items de tweede kolom de gemiddelde scores en in de derde kolom staat de 

gemiddelde afwijking. Die kolom zegt dus wat over hoe ver de scores uit elkaar lagen. Bij scores die ver 

uiteen liggen zegt het gemiddelde niet heel veel, maar zijn de ervaringen heel uiteenlopend. De kleur geeft 

respectievelijk de tevredenheid en de spreiding weer, groen is goed, rood is minder.  

 
Onderdeel: gemiddeld afwijking 

Lokatie 

  bereikbaarheid 3,56 1,13 

parkeren 4,00 1,00 

route 4,11 0,93 

locatie algemeen 3,89 1,05 

   faciliteiten 

  ruimte 4,00 0,71 

Koffie/thee 4,11 0,78 

Lunch 3,89 0,78 

toiletten 4,22 0,67 

   Presentatie 

  algemeen 4,22 0,67 

Powerpoint 4,33 0,50 

Handout 4,33 0,50 

Reader 4,33 0,50 

Trainer1 MT 4,33 0,50 

Trainer2 LT 4,33 0,50 

Onderdeel: gemiddeld afwijking 

   training 

  tijdindeling 3,89 0,60 

aantal pauzes 4,00 0,50 

duur pauzes 4,00 0,71 

werkvormen 4,13 0,64 

casussen 4,33 0,50 

Instrumenten 4,13 0,64 

video 4,00 0,71 

eigen materiaal 4,33 0,50 

theorie/praktijk 4,22 0,67 

Organisatie 

  algemeen 4,11 0,60 

informatie op tijd? 3,89 0,78 

informatie 

duidelijk? 4,11 0,60 

   Verwachting 4,22 0,67 

 

TOELICHTINGEN: 

Uit de bovenstaande scores spreekt met name een grote spreiding in de tevredenheid over de locatie. De 

bereikbaarheid was, mede als gevolg van extreme verkeersomstandigheden, niet goed. Dit is te zien in de 

resultaten. 

Met name met betrekking tot de inhoud van de terugkomdag is de tevredenheidredelijk hoog en de 

spreiding relatief klein. Ten aanzien van de randvoorwaarden zijn er nog wel enkele aandachtspunten, met 

name ten aanzien van locatie en informatievoorziening.   

Bij de evaluatie is slechts een enkele toelichting gegeven, die overeenkomen met het inhoudelijk 

enthousiasme, maar een meer kritische houding ten opzichte van de locatie.  


