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Evaluatie Outbreakmanagement, 1 februari, Van der Valk, Veenendaal
Training gegeven door: Annemarie Weersink, Ada Gigengack en Paul van Wijk
Geef een cijfer, waarbij 1 de laagste en 10 de hoogste score is

De verstrekte informatie voorafgaand aan de training is correct

8,5

Ik heb voldoende informatie gehad tijdens het volgen van de training

8,2

De inhoud van de training was logisch en begrijpelijk

8,4

Er werd ingegaan op gestelde vragen

8,8

De training heeft bruikbare kennis opgeleverd

8,4

Het trainingsprogramma was afwisselend

8,3

De geboden ruimte voor discussie was

8,6

Het niveau van de training sloot aan bij mijn kennisniveau

8,2

Ik ben tevreden over de gevolgde training

8,5

Ik ben tevreden over de kwaliteit van de docent Annemarie Weersink

8,4

Ik ben tevreden over de kwaliteit van de docent Ada Gigengack

8,6

Ik ben tevreden over de kwaliteit van de docent Paul van Wijk

8,4

Ik beoordeel de locatie met

9,0

Hoe tevreden bent u in het algemeen over deze scholingsdag?

8,4

Geplaatste opmerkingen:
- Goede opbouw. Deskundige docenten. Logische volgorde van informatie.
- Ruimte voor discussie en mogelijkheid om onderling informatie/ervaringen uit te wisselen.
- Diverse groep, interactieve middag, casuistiek.
- Bruikbare info + zelf oefenen is leerzaam.
- Delen met anderen. Leerzaam en open sfeer.
- Zeer divers/afwisselend, interactief. Presentaties gaven een opfris van de basiskennis.
- Indeling van de workshop: 4 sessies met telkens tussentijds overleg en bespreking van
elke casus.
- Inhoudelijk sterk qua informatie. Veel ruimte voor discussie.
- Fijn dat er in het begin nog werd ingegaan op microbiologie.
- De "praktijk" casussen. Leuke, interessante casus bespreking.
- Afwisseling en achtergrond informatie AB resistentie.
- "Grootte van de groep, inbreng docenten. Praktische oefening."
- Interactief, leuk. Catering erg goed.
- "Goed georganiseerd. Interessant, leuk interactief. Mooie syllabus, handig."
- "Algemene informatie ochtend. Workshop zeer informatief."
- Deels herhaling, fijn om ervaringen te delen, goed om te merken dat we best goed bezig
zijn, tips voor thuis meenemen.
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