
 
 

    

EVALUATIE OPLEIDING ERVARINGSORDENING   VOORJAAR 2012              

ALGEMEEN: 

In januari tot en met maart 2012 hebben 11 deelnemers van verschillende organisaties voor 

gehandicaptenzorg en onderwijs deelgenomen aan de 5-daagse Opleiding Ervaringsordening. Voor een 

aantal was de opleiding een eerste kennismaking, voor een aantal anderen een verdieping.  De evaluatie is 

ingevuld door alle deelnemers.  

GRAFISCHE WEERGAVE SCORES: 

In de onderstaande grafiek zijn de uitkomsten schematisch weergegeven. De dikkere bruine lijn zijn de gemiddelde 

scores. De scoreverdeling liep van 1 (zeer ontevreden) naar 5 (zeer tevreden). De resultaten van deze enquête en 

de opmerkingen die erbij geschreven werden zijn meegenomen in de verbetering van het aanbod van Teo.   

 

 

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

samenvatting van de toelichtingen.  
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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: 

Locatie 

gemiddeld Afwijking 

bereikbaarheid 4,50 0,76 

parkeren 4,50 0,76 

route 4,43 0,79 

locatie algemeen 4,63 0,52 

faciliteiten 

  ruimte 4,50 0,53 

Koffie/thee 4,63 0,52 
Lunch 4,63 0,52 

toiletten 4,63 0,52 

Presentatie 

  algemeen 4,71 0,49 

Powerpoint 4,63 0,52 

Handout 4,75 0,46 

Reader 4,88 0,35 

Trainer1 MT 4,88 0,35 

Trainer2 LT 4,88 0,35 

 

 

 

 

 

 

Onderdeel: gemiddeld afwijking 

training 

  tijdindeling 4,13 0,83 

aantal pauzes 4,63 0,52 

duur pauzes 4,63 0,52 

werkvormen 4,50 0,53 

casussen 4,38 0,92 

oefeningen 4,50 0,76 

Instrumenten 4,63 0,52 
video 4,63 0,52 

eigen materiaal 4,75 0,46 

theorie/praktijk 4,50 0,53 

Organisatie 

  algemeen 4,63 0,52 

informatie op tijd? 4,75 0,46 

informatie duidelijk? 4,50 0,53 

   Verwachting 4,63 0,52 

Kosten 4,67 0,52 

Aanraden 5,00 0,00 

TOELICHTINGEN: 

Veel genoemd: Zeer waardevolle training, goed toepasbaar in het werk en een goede sfeer in de groep.  

Zowel in de schriftelijke als de mondelinge evaluatie is evenals bij de vorige groep gevraagd om een 

terugkomdag oid, daarvoor is een aanbod ontwikkeld van Service en Ondersteuning (zie flyer).  

De tijdsindeling scoort ook in het overzicht wat lager, hoewel nog een ruim voldoende. De cursus vraagt 

een stevige tijdsinvestering, waarbij opgemerkt werd dat tijdens de dagen de planning wel eens uitliep 

omdat items dan sterk werden uitgediept. Dit was dan wel weer zeer leerzaam en boeiend.   

Uit de meeste evaluaties, scores en ook uit de mondelinge reacties spreekt een groot enthousiasme en 

betrokkenheid bij Ervaringsordening en de behoefte om duurzaam met elkaar verbonden te blijven. Vanuit 

Teo wordt er dan ook voortdurend aan gewerkt dit zo goed mogelijk de faciliteren en te ondersteunen.  


