Dit cursusseizoen is nu (bijna) afgesloten. Wij vragen u vriendelijk dit evaluatieformulier in
te vullen. Op deze wijze krijgt h19 zicht op uw oordeel en kunnen wij de cursussen nog meer
afstemmen op uw wensen. Bij enkele vragen wordt u gevraagd een keuze te maken tussen ja
of nee. Bij andere vragen wordt een waardering in cijfers gevraagd. Uitgegaan wordt van een
10-punten schaal (10 staat voor uitstekend en 1 voor zeer slecht). Een beknopte toelichting
bij uw keuze stellen wij zeer op prijs.
Naam (niet verplicht):
Discipline:

_________________________________________________________________________

Beeldende kunst/ Fotografie/ Muziek/ Dans/ Theater/ _______________________

Cursusnaam:
________________________________________________________________________
U kunt dit formulier dichtgevouwen inleveren bij de receptie van h19.

1. Is de informatie over de cursus(sen) bij h19 voldoende?
Ja / Nee
Toelichting:…………………………………………………………………………..………………………....
2. Vindt u het inschrijfformulier overzichtelijk?
Ja / Nee
Toelichting:.……………………………………………………………..………….…………………………..
3. Wanneer u een vraag of melding bij de receptie had,
heeft u hier voldoende antwoord op gekregen?
Ja / Nee
Toelichting: ……………………………………………………..……………………..………………………...

Hoe waardeert u:
1. de docent
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Toelichting: …………………………………….…………………………………………………..……………...
2. de leslocatie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Toelichting: ……………………………………….………………………………………………..……………...
3. de lengte van de cursus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Toelichting: ………………………………………………………………………………………………………...
4. de inhoud van de cursus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Toelichting: ………………………………………………………….………………………………..…………...
5. de ondersteunende organisatie van h19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Toelichting: ………………………………………………………………….………………………..…………...
6. de prijs/kwaliteit van uw cursus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Toelichting: ………………………………………………………………………………………………………...

1. Voldoet de cursus aan uw verwachting(en)?
Ja / Nee
Toelichting: …………………………………….……………………………..…………………………………...
2. Wat heeft u gemist bij de cursus?
Toelichting: ……………………………………………………….……………………..………………………...
3. Wat was het meest bijzondere dit seizoen?
Toelichting: …………………………………….……………………………………………..…………………...
4. Welke tip kunt u ons geven?
Toelichting: …………………………………………….……………………………………..…………………...

U kunt dit formulier inleveren bij de receptie van h19, opsturen naar h19, Heuvel 19, 4901KB
Oosterhout of u kunt het ingevulde formulier scannen en verzenden naar berichtons@h19.nl
met als onderwerp: evaluatieformulier. Als je heel jong bent kunnen je ouders je misschien
helpen bij het invullen.

