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Evaluatie Training Desinfectiebeleid, 28 maart 2019, Van der Valk Veenendaal
Training gegeven door: Jan Willem Andriessen, Ben Minderhoud en Philip de Vries.
Geef een cijfer, waarbij 1 de laagste en 10 de hoogste score is

De verstrekte informatie voorafgaand aan de training is correct

8,6

Ik heb voldoende informatie gehad tijdens het volgen van de training

8,4

De inhoud van de training was logisch en begrijpelijk

8,6

Er werd ingegaan op gestelde vragen

8,9

De training heeft bruikbare kennis opgeleverd

8,5

Het trainingsprogramma was afwisselend

8,0

De geboden ruimte voor discussie was

8,5

Het niveau van de training sloot aan bij mijn kennisniveau

8,4

Ik ben tevreden over de gevolgde training

8,7

Ik ben tevreden over de kwaliteit van de docent Ben Minderhoud

8,6

Ik ben tevreden over de kwaliteit van de docent Jan Willem Andriessen

8,7

Ik ben tevreden over de kwaliteit van de docent Philip de Vries

8,7

Ik beoordeel de locatie met

9,0

Hoe tevreden bent u in het algemeen over deze scholingsdag?

8,7

Wat vond u sterke punten:


















Ik vond het in geheel opzicht een hele waardevolle training!
Duidelijke info m.b.t. regel- en wetgeving. Leuke discussies in de groep.
Goed niveau, fijne locatie.
Diversiteit sprekers - experts uit het veld.
- Zeker handvatten voor de praktijk.
- Leuke uitwisseling collega's over praktijksituaties.
Leerzame interactieve cursus.
Interactie met groep.
" - Inhoudelijk goed, sluit aan op de praktijk.
- Bruikbaar.
- Leuke discussies, leuk dat er afwisselende functies van deelnemers waren."
Afwisselend programma.
" - Afwisselende sprekers qua achtergrond.
- Goed op de hoogte van actuele veranderingen.
- Goed geregeld, gastheer, locatie, bereikbaarheid en infovoorziening."
Heldere uitleg door de sprekers.
Aandacht voor wetgeving.
Alle onderwerpen kwamen aan bod. Voldoende ruimte voor discussie.
Goed & overzichtelijke beschrijving.
Actueel, diverse onderwerpen.
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Duidelijke uitleg.
De nieuwste ontwikkelingen. Het wisselen van info + kennis met collega's uit het vak. De
bewustwording dat het niet makkelijker gaat worden en van ons veel verwacht wordt.
Directe feedback uit het vakgebied.
Afwisseling, invalshoeken en diepgang.

Wat vindt u punten ter verbetering:









Huiswerk, liever gepubliceerde rapporten IGJ over dit onderwerp
Minder lang zitten.
Meer nadruk leggen op de link naar de praktijk, ook buiten ziekenhuizen.
geen
Mag iets dieper (voor mij) op de stof.
Iets meer inhoudelijke info
Middag was vager, misschien wat meer casuïstiek dan in groepjes discussiëren.
Dat weet ik niet zo gauw, heel veel info gehad.

Andere opmerkingen:



Volgend jaar als de wetgeving, er is -> herhaling.
Prettige cursusdag! Dank.
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