Evaluatie cursus
Fundamed

: Mediation-traject

Docent(en)

: Hans de Roos

Datum

: 10-04-2018

Locatie

: Nijmegen

Vul een cijfer in tussen 1 en 10

Inhoud

Beoordeling
9

Presentatie

9

Praktijkgerichtheid

9

Relevantie

10

Cursusmateriaal/hand-outs

8

Locatie

nvt

Hoe goed vond u voor de start de voorlichting over Fundamed?

8

Wat vond u van de totale duur van het traject?

8

Hoe tevreden bent u met het resultaat?

9

Wat vindt u van de verhouding tussen het gebodene en de kosten?

8

Welk totaalcijfer geeft u de kwaliteit van de procesbegeleider?

9

Onpartijdigheid

9

Onafhankelijkheid

9

Deskundigheid

9

Inzet / daadkracht

10

Zorgvuldigheid

9

Betrokkenheid

10

Ga verder op de achterkant

Welk onderdeel van de cursus vond u het nuttigst en wat is daar de reden van?
Het hele traject is uiterst nuttig geweest. Wat Hans uitstekend lukte was om dingen die voor ons erg
ingewikkeld leken te simplificeren en tot de kern te komen. Met simpele voorbeelden was het dan een stuk
inzichtelijker. Ook dingen/emoties/spanningen bij de naam noemen/boven de tafel te krijgen ging bij hem
vanzelf.
Voldeed de cursus aan uw verwachtingen en wat is daar de reden van?
De cursus heeft mijn verwachtingen ruim overtroffen!
Heeft u nog op- en aanmerkingen en/of suggesties?
Neen
Zou u bij uitbreiding van uw samenwerking Fundamed opnieuw overwegen? Ja
___________________________________________________________________________________
Gaat u Fundamed aanbevelen bij collega’s? Ja
___________________________________________________________________________________
Wat is uw functie?
O

Waarnemer

Heeft u andere suggesties voor nascholingen en/of trainingen in de toekomst?
Neen
Hoe bent u geattendeerd op dit traject?
O Via de LHV-website.
O Via de LHV-nieuwsbrief.
O Via de Kring-nieuwsbrief.
O Anders, namelijk: via medewerker van de LVH. Deze attendeerde mij op het bestaan van Fundamed toen ik
had gebeld met de vraag of zij (de LHV) iets konden betekenen voor mij in een traject om te gaan associeren.

Mogen we informatie uit deze evaluatie publiceren op de website en/of in de De Dokter?
O Ja, mits anoniem
Mogen we u eventueel in de toekomst benaderen voor een aanvullende reactie op de cursus?
O Ja
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Zo ja, hoe kunnen we u het beste bereiken?
O E-mail: michiel.truin@gmail.com

Hartelijk dank voor uw medewerking!
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