
Aanvullende voorwaarden evaluatie PE-activiteit en rapportage aan VTW   
A. De PE-aanbieder maakt afspraken over de procedure van de evaluatie, leg deze vast en 

communiceert hierover met betrokkenen (o.a. wanneer dient het evaluatieformulier te worden 
ingevuld; hoe wordt de deelnemer hierover geïnformeerd; hoe komen de  ingevulde 
evaluatieformulieren bij de PE-aanbieder terecht; wanneer, hoe en door wie worden de 
resultaten geanalyseerd). 

B. De PE-aanbieder gebruikt de evaluatie om de ervaringen en meningen van deelnemers te 
verzamelen en als input voor het herijken van het inhoudelijke programma en het functioneren 
van docenten.  

C. De PE-aanbieder informeert de VTW via een samenvattende rapportage van de vragen en 
antwoorden, binnen 1 maand nadat de PE-activiteit heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat de 
individuele evaluatieformulieren niet naar de VTW hoeven te worden gestuurd, maar dat de 
VTW deze wel kan opvragen mocht zij daartoe aanleiding zien. Hierbij geeft de aanbieder ook 
aan: hoe vaak de PE-activiteit is gegeven en of/hoe de PE-aanbieder de input gebruikt voor het 
herijken van het inhoudelijke programma en het functioneren van docenten. 

D. De samenvattende rapportage wordt door de VTW niet extern en/of naar de leden van de VTW 
gecommuniceerd. Deze kan voor de VTW aanleiding zijn met de PE-aanbieder in gesprek te gaan 
en in het uiterste geval geen PE-activiteiten van de betreffende aanbieder op de VTW-website te 
publiceren. 

E. De PE-aanbieders verstrekt aan leden van de VTW die aan een PE-activiteit hebben deelgenomen 
een deelnamebewijs. 

F. Tijdens het invullen van de evaluatieformulieren door de deelnemers wordt enige privacy in acht 
genomen. Dit geldt nog meer als de evaluatieformulieren niet anoniem worden ingevuld. 

G. Via het evaluatieformulier worden in ieder geval de volgende vragen gesteld, waarbij de vragen 
2-9 per programmaonderdeel worden gesteld: 

1. Hoe beoordeelt u in het algemeen deze PE-activiteit? 
2. Hoe beoordeelt u de relevantie van het onderwerp voor uw RvC? 
3. Voldoet het aan uw verwachtingen? 
4. Heeft u nieuwe kennis en inzichten opgedaan of bestaande kennis kunnen verdiepen?   
5. Zijn de onderwerpen die u heeft verwacht aan bod gekomen? 
6. Graag een toelichting als u iets heeft gemist. 
7. Heeft u voldoende gelegenheid ervaren voor discussie en ervaringsuitwisseling?  
8. Hoe beoordeelt u het inhoudelijk niveau? 
9. Hoe beoordeelt u de wijze waarop de docent de inhoud heeft gepresenteerd en de PE-

activiteit heeft geleid? 
10. Heeft u aanvullende opmerkingen of suggesties? 

H. Op de vragen onder G. 1-5 en 7-9 kunnen de volgende antwoorden worden gegeven: 
1. Slecht 
2. Matig 
3. Voldoende 
4. Goed 
5. Zeer goed 

 
Kostenbijdrage publicatie PE-activiteit op VTW-website 

Januari t/m december  2017 Januari t/m december 2018 

1-10 PE-activiteiten op de 
website: 250 euro per jaar 

1-10 PE-activiteiten op de 
website: 250 euro per jaar 

11-20 PE-activiteiten op de 
website : 500 euro per jaar 

11-20 PE-activiteiten op de 
website : 500 euro per jaar 

21 of meer PE-activiteiten op 
de website : 750 euro per jaar 

21 of meer PE-activiteiten op 
de website : 750 euro per jaar 

 


