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MODULE-EVALUATIE OPDRACHT 2020-2021 
 
We vragen uw mening over de colleges om aan de inspectie te kunnen laten zien dat wij de 
kwaliteit van de colleges evalueren. De uitslagen van de evaluaties worden gebruikt om na 
te gaan in hoeverre de studenten tevreden zijn over de kwaliteit van de colleges, zodat deze 
eventueel bijgesteld kunnen worden. 
 
Vak  : ................................. 
Variant : BHT / PW / GL  (omcirkelen wat van toepassing is) 
Leerjaar : 1 / 2 / 3 / 4  (omcirkelen wat van toepassing is) 
 

 1 2 3 4 5 

DUIDELIJKHEID      

1. De opzet van de module is duidelijk omschreven in het 
moduleboek.  

     

2. Er is een duidelijke samenhang tussen de verschillende 
onderdelen van de module. 

     

3. De opdracht is duidelijk omschreven.      

4. De voorwaarden om deze module af te kunnen ronden zijn 
duidelijk. 

     

INHOUD      

5. De module sluit goed aan bij mijn voorkennis.      

6. Ik heb van deze module veel geleerd.      

7. De inhoud van de module vind ik relevant voor mijn functioneren 
(als leerkracht/PW-er). 

     

8. Deze module is duidelijk onderscheiden van andere modulen.      

9. De vorm van toetsing past bij de aard van de module.      

DOCENT      

10. De docent heeft me enthousiast gemaakt voor de module.      

11. Ik kon merken dat de docent de stof van de module goed 
beheerst. 

     

12. De docent beschikt over voldoende didactische kwaliteiten.      

      

UITVOERING      

13. De opdracht is representatief voor de behandelde stof.      

14. De leerdoelen van deze module zijn behaald.      

15. De opgegeven literatuur is relevant voor deze module.      

16. Ik ben tevreden over de module als geheel.      

HBO-niveau      

Kennis en inzicht 
17. De opdracht vroeg van mij relevante en gedegen theoretische 
kennis en vaardigheden.  

     

Toepassen en inzicht kennis  
18. Voor het oplossen van de opdracht was praktisch onderzoek en 
literatuuronderzoek nodig.  
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19. Voor het uitwerken van de opdracht was analyse van gegevens 
uit literatuuronderzoek en uit op de werkvloer verzameld materiaal 
noodzakelijk  

     

20. Voor het uitwerken van de opdracht moesten gegevens 
verzameld en geanalyseerd worden. Tenslotte moesten alle 
verzamelde gegevens met elkaar in relatie gebracht worden.  

     

Oordeelsvorming 
21. Voor de uitwerking van de opdracht moest ik beschikken over 
onderzoeksvaardigheden.  

     

Communicatie 
22. Schriftelijk of mondeling moesten informatie, ideeën en 
oplossingen verwoord worden. 

     

Leervaardigheden 
23. Reflectie op de verschillende stappen van de opdracht was 
noodzakelijk evenals innovatief vermogen. 

     

24. De opdracht vroeg veel zelfstandigheid / eigen initiatief.  
     

 
Heeft u bovenaan de variant omcirkeld? Zo niet, dan is de uitslag van deze vragenlijst niet 
bruikbaar! 
 
1= zeer oneens 2= oneens  3= neutraal  4= eens  5= zeer eens  
 
EVENTUELE OPMERKINGEN: 
 
.....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 


