Evaluatie Fundamed
Docent(en)

: Hans de Roos

Data

: 15-01-19; 27-02-19; 27-03-19; 29-05-19

Locatie

: Van Renesseborch 4, Hendrik-Ido Ambacht

Vul een cijfer in tussen 1 en 10

Welk totaalcijfer geeft u voor het hele Fundamed-traject

Rapportcijfer
8

-

praktijkgerichtheid

8

-

relevantie

8

-

checklist / cursusmateriaal / hand-outs

8

Hoe vond u (voor zover van toepassing) de locatie?

NVT (bij mij thuis)

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

8

Wat vond u van de totale duur van het Fundamed-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 procesbegeleider?
-

onpartijdigheid

9

-

onafhankelijkheid

8

-

deskundigheid

8

-

inzet / daadkracht

9

-

zorgvuldigheid

9

-

betrokkenheid

9

Ga verder op de achterkant

Welk onderdeel vond u het nuttigst en wat is daar de reden van?
Moeilijk om 1 onderdeel te noemen. Het hele traject dwingt je om kritisch te kijken naar jezelf
en naar wat je wil en belangrijk vindt. Op deze manier hebben wij als deelnemers elkaar op een snelle
manier beter leren kennen

Voldeed het Fundamed-traject aan uw verwachtingen en wat is daar de reden van?
Jazeker. Wij zijn het traject vooral in gegaan om te kijken of we de praktijk samen aankunnen en we
hebben daar ook wel een goed antwoord op gekregen en tips en trucs waar we op moeten letten voor
de toekomst

Heeft u nog op- en aanmerkingen en/of suggesties?
Het zijn wel hele lange sessies van 3-5 uur . Ik zou iedereen adviseren om dit niet na je werkdag te
doen maar op een vrije dag. Je hebt deze tijd per sessie denk ik wel nodig. Korter is denk ik geen
goed idee. W hadden niet zoveel, zo goed en zo zorgvuldig kunnen bespreken in een kortere tijd

Zou u bij uitbreiding van uw samenwerking Fundamed opnieuw overwegen? Ja
Zo nee, wat is de reden?

Gaat u Fundamed aanbevelen bij collega’s? Ja
Zo nee, wat is de reden?

Wat is uw functie?
O
Aios
O
Waarnemer
X
Hid(ha)
O
Praktijkhouder
X
Andere, nl.
Nu nog Hidha in het proces naar praktijkovername (vandaar Fundamed traject met een aanstaande
maat)

Heeft u andere suggesties voor nascholingen en/of trainingen in de toekomst?

Hoe bent u geattendeerd op Fundamed?
2
2

X Via de LHV-website.
O Via de LHV-nieuwsbrief.
O Via de Kring-nieuwsbrief.
O Anders, namelijk _________________________________________________________________

Mogen we informatie uit deze evaluatie publiceren op de website en/of in De Dokter?
O Ja, met naam en praktijkplaats ______________________________________________________
x Ja, mits anoniem
O Nee, liever niet
Mogen we u eventueel in de toekomst benaderen voor een aanvullende reactie op de cursus?
x Ja
O Nee
Zo ja, hoe kunnen we u het beste bereiken?
X E-mail kdeboom@me.com_________________________________________________________
X Telefonisch 06-43030097 _________________________________________________________

Hartelijk dank voor uw medewerking!
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