VERSLAG
CURSISTENENQUÊTE
MAART

SNT is mijn tweede
(ik zou bijna zeggen
mijn eerste) thuis!

2019

De school waar altijd
iets te leren valt.

Slimmer worden,
iets Nieuws leren,
Toekomstgericht:
SNT dus.

Een waardevol instituut
dat men moet koesteren.
Het uitoefenen van een hobby
in een leuke groep met een
gemeenschappelijke passie,
begeleid door een goede
leerkracht: ontspanning!

De Arsenaalstraat is voor mij
'Een gezellige gonzende
bijenkorf'.

Een instituut waar je je goed
voelt, zonder schroom naartoe
gaat en je met kennis buiten
komt. Er heerst een gezonde
geest en dat voel je zeker in de
klas, je helpt elkaar, breekt elkaar
niet af en dit door de gezonde
invloed van de leerkracht.
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VOORWOORD
Beste lezer
Dit document bevat het verslag van de cursistenenquête die tussen 22 februari en 17 maart
2019 door 1300 niet NT2-cursisten werd ingevuld. Deze cursisten hadden dit of vorig
schooljaar minimaal één cursus aan ons centrum gevolgd.
Net zoals in de vorige enquête werd hoofdzakelijk met open vragen gewerkt, aangevuld met
een aantal meerkeuzevragen waar makkelijk statistische data uit geëxtrapoleerd konden
worden. Op een identificatiepagina met zulke vragen kruisten de cursisten hun
leeftijdscategorie, statuut, opleidingsniveau, gevolgde cursus en vestigingsplaats en de afstand
tot het centrum aan. Ze mochten hier ook aangeven hoe ze SNT hebben leren kennen en
waarom ze voor ons centrum kiezen. Ten slotte konden ze aangeven voor welke tot heden niet
ingerichte cursus ze eventueel interesse zouden hebben.
Na deze pagina volgde de hoofdmoot van de enquête: open vragen over drie thema’s die een
IKO-werkgroep eerder dit schooljaar nuttig achtte te bevragen. We beslisten het thema
Leerkrachten, lessen en cursusmateriaal opnieuw in de enquête te stoppen, omdat het in 2017
de basis vormde voor diverse verbeteracties.
Een tweede thema was Feedback en evaluatie. Feedback is een buzzwoord in onderwijsland en
werd volgens de meest recente doorlichting onvoldoende grondig geïntegreerd in onze
pedagogisch-didactische aanpak; aan evaluatie is de voorbije jaren in diverse afdelingen
grondig gewerkt en we wilden zien hoe de cursisten de veranderingen ervaren.
Het derde hoofdthema kreeg Oefeningen en werkvormen als titel. Hier konden de cursisten
aangeven wat ze vonden van de verhouding tussen theorie en kennisoverdracht in de lessen,
beschrijven of ze voldoende variatie aan werkvormen en oefeningen ervaren en ook noteren
welk type oefening of werkvorm ze heel graag en/of helemaal niet graag doen.
Omdat de directie graag wilde weten hoe de cursisten de recente veranderingen omtrent
brandveiligheid, toegankelijkheid, centrale verwarming en verlichting hadden ervaren, werd
hier ook aandacht aan besteed. Op dezelfde pagina mochten de cursisten de SNTinfrastructuur een sterrenscore geven, aangevuld met commentaar.
Tot slot werd aan de cursisten de ruimte gegeven om in één zin te omschrijven wat SNT voor
hen betekent. Enkele van hun grotendeels zeer positieve woorden sieren de voorpagina van dit
document. De overige lees je aan het einde van dit document.
Uit de dikte van dit verslag blijkt hoe enthousiast onze cursisten op onze vragen hebben
geantwoord. Dit geeft aan dat zij oprecht begaan zijn met de kwaliteit van ons project, anders
zouden ze de moeite niet genomen hebben om zo uitgebreid hun wensen, ervaringen en
bemerkingen neer te pennen. Ik heb elk antwoord in deze enquête gelezen en ik ben
aangenaam verrast hoe tevreden zeer veel cursisten over ons centrum zijn. SNT staat nog
steeds voor kwalitatief volwassenenonderwijs en dat is zoals het hoort.
Er zijn echter ook een niet onaanzienlijk aantal opmerkingen in negatieve zin, zaken waarvan
we er ten minste een deel kunnen verbeteren. Hiervoor doe ik een beroep op iedere collegaleerkracht. Laat dit verslag een aanzet vormen tot het verder verhogen van de kwaliteit van
ons onderwijs. Laat het tegelijk een bewijs vormen voor de Inspectie dat wij, in tegenstelling
tot wat zij tijdens de voorbije doorlichting beweerden, wél centrumbreed aan een aantal
essentiële domeinen kunnen sleutelen. De voorgestelde aanpak hiertoe wordt in de volgende
alinea’s beschreven.
Het verslag is ingedeeld volgens de hierboven genoemde thema’s, en ieder thema bevat
tabellen met de bemerkingen van de cursisten volgens de vakken die ze volgen. Zo vindt
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bijvoorbeeld de vakgroep Fotografie alle bemerkingen omtrent feedback in één tabel terug, of
kunnen de collega’s Italiaans lezen wat hun cursisten vinden van hun leerkrachten en het
cursusmateriaal. Als de collega’s Mode zich afvragen welke werkvorm hun cursisten het leukst
vinden, dan kunnen ze daarvoor in de betreffende tabel gaan kijken.
Om te borgen dat er ook daadwerkelijk iets gedaan wordt met al deze gegevens, vinden jullie
vooraan ieder thema een aantal richtvragen waarop aan jouw vakgroep gevraagd wordt een
antwoord te formuleren. Die antwoorden zou ik graag ten laatste op het einde van mei aan het
verslag toevoegen, zodat we in de Kwaliteitsraad van juni over het volledige verslag kunnen
beschikken.
Ik doe dus een beroep op iedereen: op de coördinatoren om een en ander te sturen, op elke
collega om de moeite te nemen de antwoorden over je eigen vakgroep te lezen en samen met
je vakgenoten een goed uitgewerkt antwoord te formuleren op de vragen over de drie thema’s.
Als dit grondig gebeurt, kan elke vakgroep met de opgedane conclusies aan de slag en kan er
over twee jaar opnieuw geëvalueerd worden of de kwaliteit verbeterd is en de voorgestelde
verbeteracties geen dode letter zijn gebleven.
Waarom heb je voor SNT gekozen? was één van de vragen die we stelden in deze enquête. De
kwaliteit van de lessen (36%), de goede leerkrachten (33,5%), de goede reputatie (30%) en
de gedrevenheid van de leerkrachten (25%) waren vier redenen uit de top tien van
antwoorden. Ik heb er dan ook vertrouwen in dat de meesten van jullie de voorgestelde
werkwijze als een kans zullen zien om samen met je naaste collega’s voort te bouwen aan de
populariteit van SNT. We hebben een reputatie hoog te houden, collega’s. Doe zo voort!
Jeroen Arnou, kwaliteitscoördinator

Aanvulling 19 juni 2019
In deze versie van het document werden alle antwoorden toegevoegd die ik heden tot mijn
beschikking had. Ze zijn telkens terug te vinden achter de tabellen met antwoorden van de
cursisten.
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IDENTIFICATIE
0. Voorafgaande opmerking
De groep cursisten waarvan hieronder sprake zijn de SNT-cursisten die geen NT2 volgen.

1. Leeftijd en statuut (Ik ben ...)
Leeftijd

Aantal cursisten

85 jaar of ouder

Percentage
0

0%

tussen 75 en 84 jaar

45

3,46%

tussen 65 en 74 jaar

339

26,08%

tussen 55 en 64 jaar

454

34,92%

tussen 45 en 54 jaar

225

17,31%

tussen 35 en 44 jaar

115

8,85%

tussen 25 en 34 jaar

97

7,46%

tussen 15 en 24 jaar

25

1,92%

1.300

100%

TOTAAL

Grafiek 1 (leeftijd)

Grafiek 2 (statuut)

Net zoals in 2017 zien we dat de grootste groep cursisten (bijna 35%) tussen 55 en 64 jaar
oud is. Deze groep kent nog een relatieve stijging van één procent t.o.v. 2017. De groep die
tien jaar ouder is (tussen 65 en 74 jaar) kent zelfs een stijging van ruim twee procent en is
samen met de rest van de gepensioneerde cursisten goed voor bijna een derde van de totale
populatie (29,5%).
De groep cursisten jonger dan 55 jaar is gekrompen vergeleken met twee jaar geleden en dat
in elke leeftijdscategorie. Concreet is de groep cursisten jonger dan 55 jaar nog goed voor
35,54% van het SNT-cursistenbestand, een daling van 3,28% t.o.v. 2017.
Twee derde van de SNT-cursisten zijn dus 55+’ers. Nog net geen derde (29,54%) heeft
de huidige pensioenleeftijd van 65 jaar bereikt. Dat betekent ook dat ongeveer 70% nog
een beroepsactieve leeftijd heeft. Desondanks is volgens de tweede grafiek 43% van
de cursisten al gepensioneerd. Dat het merendeel van onze cursisten gepensioneerden zijn,
wat je wel eens in de wandelgangen hoort, is dus feitelijk een misvatting.
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Als we er nu van uitgaan dat de groep 65+’ers allen gepensioneerd zijn, betekent dit dat we de
groep tussen 55 en 64 jaar mogen opsplitsen in een deel gepensioneerden (goed voor 13,5%
van het totale aantal cursisten) en een deel nog beroepsactieven (21% van het totale aantal).
Vier op de tien cursisten tussen 55 en 64 jaar is met andere woorden al
gepensioneerd, iets wat in de toekomst (door de verhoging van de pensioenleeftijd)
niet meer mogelijk zal zijn.
Het blijft daarbovenop ook een feit dat we er niet voldoende en zelfs steeds minder in slagen
het segment twintigers, dertigers en vroege veertigers aan te spreken. Amper 18,23% van
de niet NT2-cursisten is jonger dan 45 jaar. Dit is een daling van twee procent t.o.v.
2017. Ondanks een grotere zichtbaarheid op Facebook en andere sociale media slaagt SNT er
blijkbaar niet in om deze groep warm te maken te maken voor het volwassenenonderwijs.
Het zou interessant kunnen zijn om deze groep te bevragen naar de redenen hiervoor. Als
immers zou blijken dat professionele bezigheden een rem zetten op het volgen van een cursus
aan SNT, mogen we uit wat hierboven staat wellicht voorzichtig concluderen dat we nieuwe
strategieën zullen moeten aanboren om het volwassenenonderwijs voor de groep werkenden
(bij ongewijzigd pensioenbeleid uiterlijk in 2030 de populatie tot 67 jaar) aantrekkelijk te
houden. Kunnen afstandsonderwijs en cursussen op maat hiervoor geen oplossing
bieden? Laten we dit na dan zal het niet mogen verwonderen als we in 2030 onder
impuls van de vergrijzing inderdaad hoofdzakelijk gepensioneerden onder de niet
NT2-cursisten tellen.
Het begin van deze trend blijkt overigens al in beperkte mate uit een vergelijking tussen het
aantal werkende cursisten in 2015 t.o.v. het aantal werkende cursisten in 2019. Als we het
aantal arbeiders, bedienden, ambtenaren en zelfstandigen optellen, dan stellen we vast dat in
2015 nog 49,97% van de cursisten een job hadden; in 2019 is dit nog 46,85%. Een daling van
ruim drie procent werkenden dus, en dat terwijl de werkloosheid op een historisch laagtepunt
staat in onze regio. Conclusie: we spreken steeds minder werkende mensen aan.

2. Vestigingsplaats waar de les doorgaat.

Het aantal cursisten dat les heeft in de Arsenaalstraat is opnieuw gestegen, deze keer met 3%
t.o.v. 2017 en al met 6% t.o.v. 2015. Ook de Langerei kent een nieuwe daling met ruim 2%,
waarschijnlijk omdat de lokalen daar meer gebruikt worden voor de NT2-lessen. De Bollaard is
nog goed voor 7,15% van de SNT-cursistenpopulatie, een daling met 1,5% t.o.v. 2017. Uit
bepaalde opmerkingen in deze enquête blijkt dat ten minste een aantal cursisten het
verminderde aanbod in Blankenberge betreurt.
7|Pagina

3. Opleidingsniveau

Behalve een stijging met één procent van het aantal cursisten met als hoogste diploma lager
onderwijs (toch goed voor een stijging met ongeveer 35% van dit segment t.o.v.
2017), zijn er geen noemenswaardige veranderingen merkbaar in de cursistenpopulatie t.o.v.
2015 en 2017. Niettemin kan het nuttig zijn om ieder jaar na te gaan over welke cursisten dit
gaat, want wellicht mogen we ervan uitgaan dat zij amper hebben leren studeren en dus een
bijzondere didactische aanpak vereisen. Dit punt zal zeker worden aangehaald in de
kwaliteitsraad.

4. Afstand tot het centrum
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Veertig procent van de cursisten (4% meer dan in 2017) leggen meer dan tien kilometer af om
naar SNT te komen. Ervan uitgaande dat een groot deel van hen met de wagen naar SNT
komen, is het belangrijk dat we tijdig (in het begin van elk schooljaar) en voldoende
communiceren over de werken die de komende twee jaar in de Katelijnestraat en
Arsenaalstraat voor mobiliteitsproblemen zullen zorgen, met de nadruk op mogelijke
alternatieve parkeerlocaties in de buurt. Dit onderwerp zal in de kwaliteitsraad aan bod komen.

5. Welke cursus?

Bijna de helft van de niet NT2-cursisten komen naar SNT om een taal te leren. Ongeveer 20%
volgt een informaticacursus en 19% fotografie. 8,4% van de cursisten volgt een kookcursus.
Deze resultaten zijn vergelijkbaar met 2017. Sinds 2015 kent informatica wel een daling van
3%, maar deze daling lijkt de voorbije twee jaar te zijn stilgevallen. Mode kent een lichte
stijging t.o.v. de vorige bevraging: van 9,40 naar 10,69%, ofwel een relatieve stijging met
twaalf procent.
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In 2017 was het totale percentage gevolgde cursussen ongeveer 104%, net als in 2015. In
2019 is dit cijfer gestegen tot 106%, wat betekent dat 2% meer cursisten dan twee jaar
geleden meerdere cursussen combineren.

6. Waarom heb je voor SNT gekozen?

•

•

•

Zoals in 2017 staat de afstand op nummer 1 en is dit dus een niet te onderschatten reden
waarom cursisten voor SNT kiezen. Het ruime aanbod zakt naar plaats drie. Misschien kan
een volgende promotiecampagne deze elementen in de verf zetten?
De kwaliteit van de lessen stijgt van de vierde naar de tweede plaats, een bewijs dat hier
voortdurend aan gewerkt wordt. Dit gaat samen met een stijging van de goede
leerkrachten van plaats zes naar plaats vier.
We hebben ook een goede reputatie, want voor 30% van de cursisten is dit een reden om
voor SNT te kiezen. Hierbij aansluitend geeft 17% van de cursisten naambekendheid op als
reden en 29% eerdere positieve ervaringen met een cursus. Dit gegeven kan een vloek of
een zegen zijn: we zien immers in de volgende vraag dat 43% van de cursisten ons door
mond-tot-mondreclame heeft leren kennen. Een reputatie kan dus even snel gemaakt als
gekraakt worden.
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•

•
•

De aangename sfeer en het sociaal contact zijn voor respectievelijk 25% en 21% van de
cursisten een reden om naar SNT te komen. Voor sociaal-emotioneel welbevinden kregen
we bij de laatste doorlichting een ‘stukje blauwe bol’, wat voor ‘overstijgt de verwachting’
staat en ‘een voorbeeld van goede praktijk’. Het blijkt dat cursisten dit ook zo aanvoelen.
De gedrevenheid van de leerkrachten (plaats 7) en de inhoud van de lessen (plaats 8)
maken de top tien volledig. Dit is een pluim die je als leerkracht op je hoed mag steken.
Dat ons uitgebreide aanbod een belangrijke factor is, wisten we al. Dit blijkt verder uit het
feit dat een groot aantal mensen de categorieën vele mogelijke lesmomenten en het unieke
aanbod aanstippen.

7. Hoe heb je SNT leren kennen?

•
•

•

Opnieuw hebben 44% mond-tot-mondreclame als belangrijkste factor aangeduid.
Onze website wordt door 30% van de cursisten als voornaamste informatiebron aangeduid.
Het is dus belangrijk dat deze voortdurend up-to-date wordt gehouden en dat de informatie
die je daar vindt zo volledig en accuraat mogelijk is.
Sociale media blijken ondanks de inspanningen slechts een marginale rol te spelen, en doen
het minder goed dan meer traditionele kanalen (krant, flyer, affiche). Niettemin spelen
deze laatste een kleinere rol dan in 2017. Google of een andere zoekmachine daarentegen
is wel goed voor 12% van het door ons bereikte publiek.

11 | P a g i n a

Een aantal conclusies uit de kwaliteitsraad van 4 juni ‘19
(eventueel aan te vullen na volgende kwaliteitsraden)
• Is het een probleem dat we steeds minder werkende mensen aanspreken? Moet in het
volgende beleidsplan de noodzaak aan strategieën om werkenden voor onze cursussen te
interesseren vermeld worden (bv. afstandonderwijs)?
-

Een cursus kan sinds het nieuwe decreet geheel in afstandsonderwijs worden
aangeboden. Contactlessen zijn niet meer nodig. Je blijft echter wel gebonden aan een
modulair systeem met een registratiemoment. Voor Informatica lijkt het de moeite
waard om hiermee te experimenteren. Men zal hier dan ook over brainstormen.

-

Sowieso zou het geen slecht idee zijn als men bij Informatica inzet op de bruikbaarheid:
cursisten moeten het gevoel krijgen dat ze direct resultaten zien. Ook korter lopende
cursussen met een creatievere naamgeving kunnen aanslaan (bv. ‘Computer voor op
reis’, waarin je bijvoorbeeld leert hoe je een wandeling moet uitstippelen).

• Moet het secretariaat de namen doorgeven van cursisten met als hoogste opleidingsniveau
lager onderwijs aan de betrokken leerkracht, zodat die daar rekening mee kan houden?
-

Niemand vindt dit een goed idee.

• Worden er nieuwe cursussen ingericht op basis van de voorstellen van de cursisten?
-

Familiale fotografie wordt hier genoemd.

• Hoe ga je om met heterogene graadklassen?
-

Dit was o.a. een probleem bij Duits. Een en ander begint bij de roosteropmaak: het is
belangrijk ervoor te zorgen dat cursisten zo goed mogelijk bij elkaar passen.

-

We zijn het als leerkracht ook nog niet voldoende gewoon om gedifferentieerd les te
geven. Men vraagt zich af of er nood is aan vorming hieromtrent. De coördinatoren
zoeken uit of er geschikte bijscholingen te vinden zijn.
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LEERKRACHT, LESSEN EN CURSUSMATERIAAL (VRAGEN)
Het is de bedoeling dat elke vakgroep gezamenlijk een antwoord formuleert
op de onderstaande vragen. Die antwoorden worden dan aan het verslag
toegevoegd.
Vraag 1
Wat zijn de drie voornaamste zaken die cursisten van een leerkracht verwachten?
Vraag 2
Wat zijn de drie voornaamste zaken die cursisten van een les verwachten?
Vraag 3
Wat doen we goed? Waar zijn we fier op?
Vraag 4
Welke opmerkingen vinden we geheel onterecht en waarom?
Vraag 5
Welke verbeteracties zullen we uitvoeren op basis van de bemerkingen van onze
cursisten?
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LEERKRACHT, LESSEN EN CURSUSMATERIAAL (RESULTATEN)
I. ANDERE TALEN
1. DUITS

POSITIEF

NEGATIEF

72
346

bijzonder gemotiveerd, zeer goed
goed tot zeer goed

350

zeer bekwaam, gedreven, gemotiveerd,
enthousiast, zeer goed didactisch
aanbod
vakbekwame leerkracht, maar wordt
verplicht de lat lager i.p.v. hoger te
leggen

363

367
371

over de ganse lijn tevreden over de
lerares
schitterende leraar, vakbekwaam,
vriendelijk; afwisselende lessen;
buitenschoolse activiteiten (BA):
tevreden

374
393

436
455

463

483

504

gemotiveerder en beter dan vorig jaar

Door het lage niveau van de meeste
deelnemers, is de klas haar naam
“Deutsch für fortgeschrittene” niet meer
waardig. Hoe zijn deze mensen in de
klas terechtgekomen? Te weinig
uitdaging, en hierdoor te duur voor wat
we bijleren.
wordt wel duur

te prestatiegericht, dus een
onvoldoende
gedreven, vriendelijk, attent, geen
moeite is te veel, zorgvuldig
voorbereide lessen, een plezier om te
komen
onze leerkracht voldoet aan alle
vooropgezette criteria
kunnen ons geen betere leerkracht
wensen: vriendelijk, attent,
gemotiveerd; interessante,
gestructureerde, afwisselende lessen;
aanbod BA lijkt interessant; het is een
plezier om naar de les te komen
zeer goede, enthousiasmerende,
stimulerende leerkracht; lesinhoud:
prima; BA: ruim, interessant aanbod;
kostprijs: acceptabel
prima leerkracht: onderhoudend en
aandacht voor iedereen; leerrijke,
aangename lessen

het handboek is minder interessant, de
kopieën zijn beter

handboeken: niet echt top, inhoudelijk
oké, maar didactisch een beetje knullig

lesboek: zeer slecht, alsof het voor
kinderen gemaakt is, geen systematiek,
duur (leraar probeert er meer uit te
halen dan wat erin zit)

zeer goede leerkrachten, interessante
cursusinhoud
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538

558

zeer vakbekwame leerkrachten, doen
hun uiterste best kennis over te
brengen, top; didactische hulpmiddelen:
algemeen heel goed
leerkracht: super, kan niet beter;
lessen: heel boeiend

574

3 niveaus in één groep (3, 4, 5) en het
feit dat er meer gefocust wordt op
grammatica van niveau 1 en 2 i.p.v. op
conversatie (omdat zelfs cursisten die
zogezegd in 5 zitten die niet kennen)
zijn de redenen waarom ik gestopt ben
na het eerste semester

608

zeer gedreven leerkracht, zeer goed
voorbereide lessen

690

alles zeer goed

701

gemotiveerde lesgever, interessante
invalshoeken

714

uiterst tevreden over leerkracht: zeer
gestructureerd en afwisselend;
interessante en actuele onderwerpen;
zeer vriendelijk, steeds een positieve
benadering
vakbekwame, vriendelijke leerkracht;
gestructureerde lessen; tevreden over
cursusmateriaal
vakbekwaam, vriendelijk; interessante
lessen; kostprijs nog goed
zeer bekwame, enthousiaste, flexibele
leerkracht; voldoende afwisseling; prijs
is oké; ik neem deel aan alle BA en
reizen
zeer interessante, afwisselende lessen;
zeer gedreven leerkracht; BA altijd goed
georganiseerd; het extra lesmateriaal is
leuk (soms speels)
zeer tevreden: gemotiveerde,
vriendelijke, attente leerkracht;
interessante, gestructureerde,
afwisselende lessen; interessant,
leerrijke BA
alleen positieve ervaringen; volle
tevredenheid over alles
vakbekwame, vriendelijke, attente
leerkrachten; vrij goede lessen; goed
cursusmateriaal

725

739
742

751

752

796
806

dure cursussen, jammer, want hierdoor
haken sommigen waarschijnlijk af

handboek is saai en verouderd: het
zelfgemaakte aanbod van de leerkracht
is veel interessanter en actueler, idem
voor de oefeningen

vrij duur cursusmateriaal
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839

902
928

934
1044
1061

1082

1104

1147

1148

1234

1253

super leerkracht: gestructureerd,
motiverend, attent, aandacht voor
iedereen; lessen: voortdurende
vooruitgang en voldoende herhaling;
inhoudelijk zeer volledig
zeer ervaren, vakbekwaam, doelgericht
topleerkracht: nooit eerder
meegemaakt, terwijl ik al 30 jaar in
meer dan 10 cvo’s lessen heb gevolgd;
vakbekwaam, zeer gestructureerd,
diverse werkvormen, perfect
voorbereid, zeer vriendelijk en attent;
BA perfect georganiseerd; zeer
boeiende lessen, zeer vlotte interactie
zeer tevreden over het lesniveau en
motivatie, zeer gestructureerd
prima leerkracht: vakbekwaam, geen
opmerkingen
leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd,
vriendelijk; interessante, afwisselende
lessen; interessante BA
supergoede leerkracht: vakbekwaam,
gemotiveerd, flexibel, vriendelijk,
attent; lessen: creatief, afwisselend, tijd
vliegt voorbij; prijs-kwaliteit: dik in
orde; hoor dat de BA goed
georganiseerd zijn
heel vriendelijke leerkracht;
afwisselende, actuele, boeiende lessen;
hoog lesniveau; supergoede sfeer
leerkracht: gewoonweg TOP;
gestructureerde, afwisselende, boeiende
lessen; tot in de puntjes verzorgde
reizen: dikke pluim; kostprijs is oké
leerkracht: 100% tevreden, een krak in
de taal, vriendelijk, luisterend oor;
gestructureerde, afwisselende, boeiende
lessen (dankzij aanpak leerkracht);
uitstekend voorbereide reizen; boek en
kostprijs: oké
zeer tevreden: veel variatie,
interessant, genoeg herhaling, speels,
ook cultuur; vakbekwame, erg
gemotiveerde leerkracht die erg van
haar vak houdt en dat uitstraalt; BA:
interessant en goed voor groepsvorming
supergoed: we leren veel op een

oriënteringsproeven: meer
transparantie over resultaten

handboek: kan waarschijnlijk
interessanter?
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aangename manier
Positieve reacties: 37
Negatieve reacties: 13

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP DUITS

V1

LEERKRACHT
Respect, motivatie, vakbekwaamheid
de csn een warm hart toedragen (ze graag zien)
op een gemotiveerde en aangename manier iets kunnen overbrengen
vakbekwaamheid
gestructureerd (en bevattelijk) moeilijke materie aanbrengen
humor
psychologisch inzicht

V2

Aangename sfeer, respect, bijleren
Interessant, relevant, gestructureerd (dankzij een goede voorbereiding)

V3

Variatie, vakbekwaamheid, team, all-round (alle aspecten van de Duitse taal :
cultuur, literatuur, architectuur, alledaagse, …)
we staan er als team (de Duitse tandem)
we vullen elkaar perfect aan
de cursisten krijgen een groot aanbod (we organiseren heel wat buiten de les)

V4

Deutsch für Fortgeschrittene : te duur voor wat we bijleren : 1 cursiste was
ontevreden :
Het klopt dat door de te weinig strenge aanpak een aantal cursisten niet
thuishoort in de conversatieklassen/ 2 soorten conversatieklassen oprichten ?
Het is en blijft een evenwichtsoefening.
Kritiek op het handboek (voor de lagere niveaus) is niet volledig onterecht
We zoeken naar een beter handboek voor volgend schooljaar

V5

Evenwichtsoefening
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2. ENGELS

POSITIEF
31

59

63

NEGATIEF

zeer goede leerkracht; gestructureerde
lessen; goed lesmateriaal dat efficiënt
wordt benut
leerkracht is de max: speelt in op
actualiteit, inspireert, leuke interactie,
humor; alles wat ik wil en verwacht van
een cursus
dit jaar en twee jaar geleden zeer
goede, gedreven leerkrachten van wie
we veel hebben geleerd

71

vorig jaar: weinig geleerd, saai en
vervelend
liever wat meer conversatie en in
minder in detail gaan

88

leerkrachten: allebei vakbekwaam,
gemotiveerd, prettig in de omgang

98
101
129

leerkracht: zeer bekwaam en gedreven
zeer tevreden over leerkracht en cursus
gedreven, goede leerkrachten

143
145
160

absoluut geen klachten
zeer tevreden over leerkracht en aanpak
leerkracht: heel goed voorbereid,
door het boek zijn de lessen niet altijd
gemotiveerd, kent goed haar lessen
zo interessant

173
189

geen problemen
deskundige leerkracht, afwisselende
lessen, aangename sfeer

251
260

307
357

ik verkies een niet-schoolse aanpak,
zonder strakke regie en met een ruime
inbreng van de cursisten; testen zijn
niet aan de orde in dit niveau
opdelen in groepjes is tijdverlies
testen en Chamilo: veel mensen haken
hierom af (de helft van de klas, terwijl
we naar niveau 6 gaan); waarom niet
samen in de klas de testen oplossen;
mensen ontzien het computergedoe
thuis; we krijgen dit nooit gezegd of
krijgen daar geen antwoord op, laat
staan dat er iets aan de situatie
verandert (gepensioneerd)

te veel cursisten in de klas: we komen
onvoldoende aan bod
zeer tevreden: originele, afwisselende,
aangename lessen; verlangen telkens
naar de volgende les
zeer goede leerkracht, zoekt variatie, is
correct, onpartijdig: prima dus
leerkracht: vakbekwaam, vriendelijk,
geïnteresseerd in onze mening, houdt
rekening met voorstellen uit de klas;
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524

lessen: gestructureerd, afwisselend,
over actualiteit, iedereen komt aan bod
tijdens een gesprek; aangename,
ontspannen sfeer met een vleugje
humor
lessen: interessant, gevarieerd,
toegepast op het gidsen zowel in de klas
als in de stad; leerkracht: aangenaam,
zeer toegankelijk, waardoor er een
goede sfeer is
prima leerkracht, voldoende afwisseling
lessen: inhoudelijk interessant,
gevarieerd; leerkracht: bekwaam en
gemotiveerd; prijs: oké; BA: heb ik aan
deelgenomen
globaal tevreden over leerkrachten

551

tevreden

410

412
448

557
570

573
598
603

622
663
731

772

minder leuk: de kinderachtige indeling
in groepjes met bijhorende oefeningen
lesmateriaal is te schools

leerkracht: zeer vriendelijk; lessen:
afwisselend, met bijkomende
interessante woorden en weetjes, ook
veel notities op het bord (positief)
leerkracht: bekwaam, vriendelijk, attent

weinig ruimte voor onderwerpen (als
cultuur) buiten les- en werkboek

wat een wonder van een leerkracht
goede, geduldige, vriendelijke
leerkracht, niet te schools, we leren snel
veel bij
alle leerkrachten zijn zeer goed: ze
respecteren ons en hun beroep
al bij al goed
leerkracht: dynamisch, vriendelijk,
flexibel; lessen: interessant, gevarieerd;
leuke sfeer, ook door haar spontaneïteit
en humor

749

769

cursusmateriaal niet altijd up-to-date

graag om 8u30 starten; conversatie is
niet enkel een filmpje kijken, laat dit de
basis zijn voor het gesprek
leerkracht: zeer gemotiveerd; lessen:
boeiend en interessant; BA: boeiend en
leerrijk; cursusmateriaal: tevreden
ik vind alles goed

781

een formidabele leerkracht, niets is haar
te veel

786

altijd heel gedreven en bekwame
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leerkrachten; cursussen piekfijn in orde;
prijs-kwaliteit: zeker oké
806

819

828
830
832

842
861

867
869
955
973

976

989

1001

leerkrachten: zeer vakbekwaam,
vriendelijk, attent; lessen: vrij goed;
cursusmateriaal: goed; kostprijs: vrij
hoog
lesgeefster: superenthousiast, heel
vriendelijk, engelengeduld, gedreven,
heeft oog voor iedereen; reis: goed
georganiseerd; boek: duidelijk en goed
tevreden over leerkracht

“twee handboeken zijn niet mogelijk”
vrij prijzig, en niet voor iedereen
dezelfde prijs
stijl van lesgeven mag wat losser, evt.
met wat meer humor

lessen: interessant en tof; leerkracht:
vriendelijk en erg gemotiveerd; BA:
tevreden; cursusmateriaal: goed
zeer interessante lessen,
superleerkracht
leerkracht: weet heel goed waarover ze
spreekt, heel duidelijk, heeft aandacht
voor tragere leerlingen; les: gevarieerd;
cursus en prijs: zeker oké
voorlopig heel tevreden
op alle vragen volmondig ja
een superleerkracht
leerkracht: vakbekwaam, zeer
gemotiveerd, flexibel, vriendelijk,
attent; cursusmateriaal: actueel en
aantrekkelijk (geld waard); dvd gebruik
ik regelmatig
leerkracht: vriendelijk, zeer
cursusmateriaal: wordt elk jaar duurder
gemotiveerd, flexibel, vakbekwaam;
lessen: actueel en afwisselend met
regelmatig een extraatje (bordspel,
woordenspel, filmpje); reizen: zeer goed
voorbereid, cultuurrijk, boeiend, goede
sfeer, lage prijs
fantastische leerkracht: levendig, zorgt
voor dynamiek, interessante lessen, je
mag altijd vragen stellen als je iets nog
niet snapt, geeft proactief extra
oefeningen aan mensen die niet
helemaal mee zijn; topleerkracht!
lessen waren excellent: leerkracht
gebruikt de nieuwe media op een
uitstekende manier; reis: relatief
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1206

tevreden
leerkracht: heel interessant,
vakbekwaam, vriendelijk, attent; BA:
men is zeer enthousiast
leerkracht: bekwaam, geduldig,
vriendelijk, sociaal
leerkracht: gemotiveerd, flexibel,
vriendelijk, attent, interessant
zeer bekwame leerkracht; enkel een
native speaker zou het beter kunnen
leerkrachten: bekwaam, vriendelijk,
attent; lessen: gestructureerd en
afwisselend; niet al te schools,
waardoor het ook aangenaam wordt
leerkracht: vriendelijk, bekwaam;
lessen: afwisselend, interessant; reizen:
afwisselend, leuk en goed
georganiseerd; cursusmateriaal:
tevreden; kostprijs: prima
leerkracht: vakbekwaam, flexibel,
attent, lessen: interessant, niet te
schools
heel tevreden; goede, geduldige
lesgeefster; heel gemotiveerd om
verder te doen na de les
super tevreden, zowel over inhoud,
methodiek, aanpak en sfeer
leerkrachten: mensen uit de duizend

1243
1243
1254

leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd
over alles tevreden
cursusmateriaal: oké

1272

lesgeefster: bekwaam

1274

lessen: zeer interessant en leuk;
leerkracht: zeer bekwaam; zalige
groep; perfect
leerkracht: vriendelijk, attent; lessen:
goed voorbereid, interessante en
diverse onderwerpen; iedereen wordt
betrokken

1003

1013
1021
1055
1080

1114

1139

1198

1203

1279

erg duur voor een gepensioneerde

tempo: te schools, zeker voor ouderen
die geen prijs meer hoeven te halen

leerkrachten zijn zeer verschillend,
zeker qua mentaliteit t.o.v. de cursist;
lessen: van schools tot actueel;
kostprijs: jammer genoeg geen korting
als zelfstandige
graag wat meer gesprekken over
actualiteit; prijs: hoog voor een
gepensioneerde
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1283

ik kom altijd, dus de les is interessant
en de leerkracht oké

Positieve reacties:60
Negatieve reacties: 20

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP ENGELS
Leerkracht, lessen, lesmateriaal
Vraag 1 Wat zijn de drie voornaamste zaken die cursisten van een leerkracht verwachten?
Gemotiveerd, vakbekwaam, attent
Vraag 2 Wat zijn de drie voornaamste zaken die cursisten van een les verwachten?
Inhoud, variatie, interessante manier van les geven
Vraag 3 Wat doen we goed? Waar zijn we fier op?
Onze gedrevenheid, vakbekwaamheid en positieve commentaren over alle leerkrachten
Vraag 4 Welke opmerkingen vinden we geheel onterecht en waarom?
De opmerkingen over schools lesmateriaal en filmpjes, dat indeling in groepjes kinderachtig
zou zijn en het ‘angstvallig’ zorgen dat iedereen aan bod komt
Vraag 5 Welke verbeteracties zullen we uitvoeren op basis van de bemerkingen van onze
cursisten?
Meer inspelen op de actualiteit, het nut van het werken in kleine groepjes uitleggen en zorgen
dat niet steeds met dezelfde mensen moeten samenwerken, de spreekvrees van de Ss helpen
overwinnen en hen ook meer individueel aan bod laten komen
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3. FRANS

POSITIEF
30

NEGATIEF

leerkracht: zeer vriendelijk; lessen:
interessant

33
39
60

boeken: duur
te heterogene groep; te veel schrijven
en grammatica; véél te weinig spreken
alleen goede commentaar: lesgever top;
sfeer super

71
88

leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd,
prettig in de omgang

97

leerkracht: vakbekwaam, vriendelijk

104
109

leerkracht: heel goed
lessen: gestructureerd, goed
gestoffeerd, degelijk gegeven; veel
extra oefenkansen op Chamilo; veel
bruikbare tips i.v.m. websites en apps
boeiende leerkrachten, lessen en
cursussen
leerkracht: zeer vriendelijk, betrokken,
geduldig, aangenaam
absoluut geen klachten
leerkracht: gedreven, vriendelijk;
lessen: veel afwisseling, gestructureerd
leerkracht: goede kennis die ze kan
overbrengen aan een erg heterogeen
publiek, toegankelijk, ondersteunend
tevreden
leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd,
flexibel, vriendelijk, attent; lessen:
gestructureerd, afwisselend; prijs en
materiaal: tevreden
leerkracht: gedreven, sociaal
leerkracht: goed; lessen: gevarieerd;
cursus: overzichtelijk
leerkracht: super, vakbekwaam,
taalvaardig; lessen: interessante,
boeiende lessen
leerkrachten: gemotiveerd; cursus:
goed; groep: aangenaam en niet te
groot
leerkracht: gedreven, gedegen en
attent, staat open voor nieuwe ideeën

120
121
143
147
227

267
306

317
375
387

401

422

liever meer spreken; minder in detail
gaan
graag niet te schools, geen te strakke
regie, veel inbreng van cursisten, weinig
of geen testen

iets meer inzetten op spreken, focus te
veel op grammatica

tempo mag wat hoger
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424

441

445

leerkracht: grote vakkennis, zeer
vriendelijk, geduldig; lessen: gevarieerd
en bruikbaar in het dagelijkse leven
(conversatie)
leerkracht: sociaal, gemotiveerd,
bekwaam, flexibel; lessen: leuk om
volgen; kostprijs boeken: valt mee
leerkracht: goed, vakbekwaam; lessen:
gevarieerd, interessant, van hoog
niveau

537
555

564

587
590
591
599
625
630
704

tempo wat traag, maar dat is goed om
iedereen op hetzelfde niveau te krijgen

te weinig oefeningen voor thuis
bijzonder teleurgesteld in het niveau
van de lessen; er wordt niet ingegaan
op onze input; eerder beperkte
methodieken; onvoldoende
gemotiveerde leerkracht die niet
meedenkt, luistert naar onze vragen en
noden of er actief op inspeelt; we
moeten ook te veel thuis met de inhoud
bezig zijn
lessen: gestructureerd, afwisselend,
boeiend; leerkracht: vriendelijk,
professioneel; tevreden over het
totaalplaatje, bijleren op een leuke,
ontspannen manier
leerkracht: duidelijk, vlot, met de
nodige humor, iedereen krijgt kansen
leerkracht: heel gedreven, erg
vakbekwaam en gepassioneerd
leerkracht: vlot; lessen: aangenaam
leerkracht: goed; oefeningen:
gevarieerd
prima
leerkracht: ongelooflijk veel geduld,
veel overgave
leerkracht: zeer goed, heel vriendelijk

732

leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd,
geduldig

cursusmateriaal: duur en niet
inbegrepen in het inschrijvingsgeld

760
761

top

soms iets te traag
weinig evolutie in de aanpak; te weinig
gevarieerd

767

leerkracht: zeer gemotiveerd, zeer
vriendelijk; lessen: leerrijk, aangenaam

800
813

leerkracht: supergoed
cursusmateriaal: prima, hoewel soms
wat achterhaald; leerkrachten: allemaal

cursusmateriaal: duur; begrijp niet alles
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832

865

866

901

903
919

949
964
967
978
1030

1055

1080

heel aangenaam; leuke lessen: blijft fijn
om te komen als hobby; lesgeld: niet
goedkoop, maar goede prijs-kwaliteit
lessen: echt tof, veel informatie en
apps, interessante lectuur, extra
woordenschat die soms actueel en
bruikbaar is; BA: goed;
cursusmateriaal: goed
zeer gemotiveerd leerkracht;
cursusmateriaal en kostprijs: heel
tevreden
leerkracht: vriendelijk, begrijpend,
houdt rekening met iedereen, behandelt
ons als volwassenen, houdt rekening
met onze wensen, speelt in op
problemen; cursusmateriaal en
kostprijs: oké
leerkrachten: gedreven, vakbekwaam,
aandacht voor cursisten, vriendelijk,
houden rekening met volwassen publiek
(dus: niet te schools); BA: aangenaam,
leerrijk, goed voor groepssfeer;
cursusmateriaal: best oké; kostprijs:
oké, maar mag niet meer duurder
tevreden
leerkrachten: attent, geduldig, leggen
goed uit, gemotiveerd waardoor ik dit
ook word
allemaal prima
al drie leerkrachten gehad: allemaal top
leerkrachten: beheersen de taal; lessen:
boeiend en afwisselend
volmondig ja op alle vragen

cursusmateriaal: misschien wat
overzichtelijker

lessen: boeiend, een goede mix van
spreken aangevuld met woordenschat,
grammatica, cultuur; leerkracht: goed
voorbereid, gestructureerd, doelgericht,
doet veel moeite om de lessen
aantrekkelijk te maken; prijs: zijn geld
waard; reizen en BA: telkens heel goed
en verzorgd
leerkracht: enorm enthousiast, zeer
gemotiveerd, lessen: iedereen komt aan
bod, afwisselend; Chamilo: mooi
aanbod
leerkrachten: vakbekwaam, vriendelijk,
attent; lessen: gestructureerd,
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1094
1101

1115

1126

1139
1152
1203
1215

1248

afwisselend, niet te schools
lessen: goed; cursusmateriaal: goed
leerkracht: gemotiveerd, flexibel,
aandacht voor noden student; lessen:
interessant, afwisselend
lkr: gemotiveerd, goede articulatie,
geduldig, uiterst vakbekwaam,
enthousiast, inspirerend; lessen: veel
spreekoefeningen, dat is leuk en
belangrijk; cursusmateriaal: prima
leerkracht: vakbekwaam, flexibel, durft
uitweiden over land en gewoontes;
lessen: goed ingedeeld
leerkrachten: vakbekwaam, flexibel,
attent; lessen: interessant, niet schools
leerkracht: goed, gedreven, geduldig
leerkracht: probeert problemen zo goed
mogelijk op te lossen
leerkracht: attent, vriendelijk, soepel,
staat open voor suggesties;
cursusmateriaal: goed
tevreden

soms wordt te lang stilgestaan bij één
oefening (ieders antwoord overlopen)

we wisselen vaak van leerkracht

groep is niet homogeen genoeg;
onderwerpen: liever iets ruimer
prijs cursusmateriaal: niet min

Positieve reacties: 54
Negatieve reacties: 18

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP FRANS
LEERKRACHT, LESSEN EN CURSUSMATERIAAL
1 Wat zijn de drie voornaamste zaken die cursisten van een leerkracht verwachten?
-

-

-

Vriendelijk
Vakbekwaam
Gemotiveerd

2 Wat zijn de drie voornaamste zaken die cursisten van een les verwachten?
-

Gestructureerd
Boeiend
Afwisselend

3 Wat doen we goed? Waar zijn we fier op?
-

-

verwachtingen aangehaald in vraag 1 + 2 : komen aan bod in de lessen
de lessen zijn niet te schools

4 Welke opmerkingen vinden we geheel onterecht en waarom?
-

-

Verschillende leerkrachten tijdens 1 jaar : gebeurt heel zelden
Te weinig spreken : er wordt heel veel nadruk op het spreken gelegd
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-

Te veel testen : het aantal testen zijn al gereduceerd tot het minimum (met de
afschaffing van de PKV testen)
De groepen zijn te weinig homogeen : is moeilijk realiseerbaar, zeker voor het Frans. Is
voor velen geen nieuwe taal.

5 Welke verbeteracties zullen we uitvoeren op basis van de bemerkingen van onze cursisten?
-

Nog meer de nadruk leggen op het spreken, gerichter spreekoefeningen gebaseerd op
de geziene grammatica en woordenschat
Bij aanvang van de cursus, de cursisten nog beter begeleiden bij het bepalen van het
niveau die het best bij hen past
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4. ITALIAANS

POSITIEF

NEGATIEF

1

leerkracht: goed voorbereid,
sympathiek

10

leerkracht: fantastisch, ondersteunend,
motiverend; lessen: leerrijk, vlot te
volgen, een verrijking

17

lessen: te schools, spreken moet
primeren op grammatica die van een te
hoog niveau is om als toerist te
gebruiken

34

leerkracht: vakbekwaam; lessen:
leerrijk, afwisselend, boeiend

35

leerkracht: vakbekwaam, speelt in op
actualiteit; lessen: gestructureerd,
duidelijke methode grammatica;
cursusmateriaal: oké, kostprijs: oké
kan me geen betere leerkracht indenken
leerkracht: zoekt steeds interessante
onderwerpen, ook elke les aandacht
voor actualiteit; BA: goed
georganiseerd; kostprijs: democratisch
leerkracht en lessen: uiterst tevreden;
kom met plezier ook na een drukke dag

68
89

96
98
101
107

117
126
127
129

leerkracht: vakbekwaam, gedreven
opdelen in groepjes is tijdverlies
leerkracht en lessen: zeer tevreden
leerkracht: gedroomd, erudiet,
aangenaam, speelt in op de gesprekken,
verbetert tegelijk ook goed, kan
aanmoedigen
leerkracht: goed, maar niet voor
volwassenenonderwijs
positieve ervaring
leerkracht: zeer goed, lessen:
gevarieerd, interactief, gestructureerd
gedreven, goede leerkrachten

134
140

testen en Chamilo: veel mensen haken
hierom af (de helft van de klas, terwijl
we naar niveau 6 gaan); waarom niet
samen in de klas de testen oplossen;
mensen ontzien het computergedoe
thuis; we krijgen dit nooit gezegd of
krijgen daar geen antwoord op, laat
staan dat er iets aan de situatie
verandert (gepensioneerd)
redelijk duur

lessen: super dit jaar, uitdagend,
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153

175

177

180

188

191

203

209

228
236
241

249

afwisselend, gestructureerd,
interessant, actueel, tot in de puntjes
voorbereid; leerkracht: vriendelijk,
attent, flexibel, gemotiveerd, creatief
leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd,
aandacht voor ieders niveau; lessen:
interactief, gestructureerd, ondersteund
met goede tekst- en oefenboeken, extra
cursusmateriaal zoals liedjes, teksten en
cultuur; etentje verhoogde het sociaal
weefsel van de groep: zeer tevreden
over het totaalaanbod
leerkracht: vakbekwaam; lessen:
voldoende interessant, gestructureerd
en afwisselend
leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd,
flexibel, vriendelijk, attent; lessen:
interessant, gestructureerd, afwisselend
voor één bepaalde leerkracht zou ik
alleen al lessen Italiaans volgen

“soms mis ik voldoende schriftelijke
opvolging van de cursus”

een andere leerkracht is prima voor
sommige leerlingen, maar haar schoolse
aanpak geeft je soms het gevoel dat je
weer op de lagere school bent beland

over de ganse lijn tevreden:
vakbekwaam, vriendelijk, inzet, kortom
bewonderenswaardig; lessen: heel
interessant
leerkracht: vakbekwaam, schools (wat
voor mij goed is, want we moeten nog
veel leren); lessen: gestructureerd met
extra liedjes en teksten; handboek:
interessant, afwisselend, duidelijk,
aangenaam
leerkracht: gedreven, gemotiveerd,
aangenaam in de omgang, staat open
voor vragen; lessen: aangenaam
gebracht
leerkracht: na vele jaren nog steeds
gemotiveerd; lessen: goed voorbereid,
aangenaam, leerrijk
leerkrachten Italiaans zijn allemaal top
alleen maar positieve commentaren
over de leerkrachten
leerkrachten: prima; lessen: meestal
goede mix van gestructureerde
informatie en ontspannen gesprekken;
cursusmateriaal: plusminus oké
leerkracht: vakbekwaam, attent,
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250

258
276
277

293

296
319

334

337

geduldig; BA: tevreden
leerkracht: vakbekwaam, vriendelijk,
een “moedertje” voor haar cursisten;
lessen: gestructureerd, interessante
onderwerpen, heel veel geleerd,
iedereen komt aan bod;
cursusmateriaal: zeer goed; kostprijs:
verwaarloosbaar
uitstekend
leerkracht, cursusmateriaal en kostprijs
oké
leerkracht: gemotiveerd, flexibel,
vriendelijk, behulpzaam, geeft goed les;
lessen: interessant, afwisselende
inhoud; reizen: super
lessen: interessant, zeer goed
voorbereid, gestructureerd; leerkracht:
vriendelijk, attent, geduldig; BA: altijd
een meerwaarde
zeer tevreden
lessen: veel te traag voor wie om
professionele redenen of uit interesse
Italiaans volgt; bv. in It3 wordt heel
veel aandacht en tijd besteed aan het
herhalen van tijden, zodat je pas één
week voor de kerstvakantie een nieuw
thema ziet; zou al veel verder willen
staan, zeker wat spreken betreft; af en
toe een tekst uit een krant of magazine
zou een verbetering zijn; e-oefeningen:
zie het nu ervan niet in (zeggen niet
veel over iemands praktische
talenkennis, liever vervangen door
spreken in de klas)
leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd,
flexibel; lessen: interessant,
gestructureerd, afwisselend; BA: twee
positieve ervaringen (triënnale en MSK);
cursusmateriaal: tevreden; kostprijs:
tevreden
BA: leuk, interessant; kostprijs: oké
leerkracht: moeite met de te schoolse
voor één cursus
manier van punten moeten halen, al te
schoolse testjes, volwassenen hebben
geen pas-op-vingertje nodig;
cursusmateriaal: Intertaal Allegro vind
ik niet goed, liever Nuovo Espresso of
de BIS-cursus
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342

leerkracht: zeer tevreden; lessen:
gestructureerd en afwisselend

369

tevreden over lessen en leerkracht

378

leerkracht: heel gemotiveerd, ruime
kennis over alles Italiaans (dus behalve
grammatica ook veel cultuur); lessen:
boeiend, gestructureerd, regelmatig
extra taken; kostprijs: zeer tevreden
leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd,
flexibel, vriendelijk, attent; lessen: heel
interessant, gestructureerd,
afwisselend, leuk en aangenaam; BA:
vallen heel goed mee; cursusmateriaal:
oké; kostprijs: oké
volmondig ja op alle vragen:
aangenaam, leerrijk; een
vriendschappelijke groep
leerkracht: uitstekend, punctueel,
brengt materie zeer goed
leerkracht: heel gedreven, heel erg
gegroeid in het lesgeven

390

406

420
444
471

494
498
545

alles oké
leuk dat je het vak kan blijven volgen
lessen en inhoud: oké

595

leerkracht: vakbekwaam, zeer
gestructureerd, gemotiveerd,
vriendelijk; lessen: afwisselend;
cursusmateriaal: oké
leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd
om de cursisten te helpen op een
aangename manier; lessen: zeer
gevarieerd aanbod van thema’s
leerkracht: zeer gemotiveerd; lessen:
interessant en aangenaam
leerkracht: vriendelijk en attent,
interactief (we spreken veel);
cursusmateriaal: goed

648

669
682

naailokaal is niet geschikt en te hoog

leerkracht spreekt soms heel snel,
waardoor ik haar niet helemaal begrijp
cursusmateriaal: niet goed, te veel op
Nederland toegespitst, wollig, en
onduidelijk
lessen beginnen soms wat laat
evaluatie leidt tot stress en afhakende
cursisten, beter permanente evaluatie
zonder stress
ietwat gespannen, want er zijn te veel
toetsen – had ik liever niet

ik mis afwisseling, bv. in groep een
korte presentatie over een Italiaans
onderwerp brengen, een
moedertaalspreker in de les hebben,
interessante film bekijken en
bespreken; lessen en pauze duren te
lang (pauze van 20h tot 20h30!) – na
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de pauze verslapt de aandacht toch bij
velen
696

697
700
705

716

leerkracht: heel bekwaam; lessen:
gevarieerd en interessant, wel een hoog
tempo, maar erg interactief
zeer tevreden
leerkracht: supergemotiveerd; lessen:
meestal interessant
leerkracht: zeer vakbekwaam;
cursusmateriaal: goed; BA: super; veel
eigen initiatief mogelijk
leerkrachten: vakbekwaam en attent;
lessen: goed opgebouwd; BA: algemeen
oké, mag meer zijn (weinig variatie,
vaak zelfde patroon); cursusmateriaal:
oké; kostprijs: oké

733

738

744
758
780

te grote groep, we komen niet genoeg
aan bod; leerkracht te veel zelf aan het
woord; onderwerpen kunnen diverser:
nu veel kunst en geschiedenis maar
zonder achtergrond kun je weinig
inbreng hebben
leerkracht: zeer vakbekwaam,
vriendelijk, attent, degelijk, goede
balans tussen het programma en
weetjes, verkoopt geen show;
cursusmateriaal: is oké als basis
leerkracht: goed
leerkracht: doen hun werk met
overgave en kennis van zaken
leerkrachten: meesten zijn heel
vriendelijk en attent; cursusmateriaal:
interessant en degelijk

787

790

810

kostprijs: vrij hoof aangezien de cursus
gauw eindigt; kwaliteit didactisch
materiaal kan beter (bijv. geluid
beamer)

leerkracht: zeer goed; lessen:
interessant; cursusmateriaal: oké; BA:
tentoonstelling Gent was heel
interessant
leerkracht: superleerkracht, geeft leuk

meer inspraak over de keuze van de
lesonderwerpen zou mogen; had in de
eerste niveaus graag wat meer dril
gehad (vooral werkwoorden); in de
hogere vind ik de teksten en
luisteroefeningen iets te moeilijk,
waardoor ik trager vooruitgang boek
leerkracht: mis wat passie dit jaar, er
wordt een zeer vast patroon en strikt
tijdschema gevolgd terwijl we de taal
leren vooral als hobby zien
we spreken te weinig; kostprijs: redelijk
duur

Chamilo: niet zo leuk, kleine fouten
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822
834

836
864

873

874

879

899

915

944

966

1006
1018

1026

les en brengt ons veel bij, geeft
duidelijke antwoorden (erg visueel), laat
ons veel spreken
fantastisch
leerkracht: fantastisch, respect voor
iedereen (ook cursisten die zeuren);
lessen: goed en gestructureerd
uitstekend, voldoet volledig aan de
verwachtingen
leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd,
flexibel, vriendelijk; lessen: interessant;
kostprijs: goed, maar mag niet hoger
leerkracht: gemotiveerd, flexibel,
attent; lessen: interessant, afwisselend;
BA: tevreden
leerkracht en lessen: eerste jaar leuk en
aangenaam, speels, niet echt schools,
konden lachen en ons amuseren

leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd,
vriendelijk; lessen: interessant en
afwisselend; cursusmateriaal: tevreden
leerkracht: flexibel, gemotiveerd;
lessen: afwisselend; BA: inspraak van
de klas
leerkracht: zeer goed, vakbekwaam,
kan op beginnersniveau uitleggen;
cursusmateriaal: goed
leerkracht: heel tevreden, vakbekwaam,
aangenaam in de omgang; lessen: veel
bijgeleerd; cursusmateriaal: goed en
duidelijk
leerkracht: heel gemotiveerd,
vakbekwaam, enthousiasmerend;
lessen: gestructureerd, heel aangenaam
tevreden, gevarieerd aanbod;
cursusmateriaal: oké

worden afgestraft, ik leer liever op mijn
eigen manier

tweede jaar: zeer hoog tempo,
uitgesproken schools, leerkracht was
ontevreden dat het programma uit It1
niet was afgewerkt, geen amusement
mogelijk => gestopt met de lessen

cursusmateriaal: wel duur; lessen: gaat
soms wel traag voor mij (jongere), ik
zou in één uur kunnen zien wat in drie
uur gegeven wordt

mag meer actualiteit; overweeg elearning

leerkracht: uitstekende leerkrachten,
vakbekwaam, gemotiveerd, veel inzet,
elk zijn eigen stijl
cursusmateriaal: testboek, werkboek en
PowerPoint is vervelend, liever
gebundeld; wachten op anderen tot ze
klaar zijn met schriftelijke oefeningen is
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1028
1066

leerkracht: zeer vriendelijk

1074

leerkracht: vriendelijk, vakbekwaam;
lessen: interessant, afwisselend;
cursusmateriaal: oké; kostprijs: oké;
BA: tevreden
tevreden
leerkracht: beheerst taal heel goed,
communicatief, laat vrijheid aan
studenten en beseft dat we les volgen
uit interesse
leerkracht: is wat een leerkracht moet
zijn voor dit vak en dit publiek (in
meerderheid ouderen en voor iedereen
is het een hobby)
leerkracht: gemotiveerd, vakbekwaam,
vriendelijk, attent; natuurlijk gezag en
drinkt samen met cursisten haar koffie
op zoek naar een goede band, zeer
tevreden
zeer tevreden
leerkracht: zeer gemotiveerd,
betrokken, flexibel, geen enkele moeite
is te veel; lessen: gevarieerd, boeiend,
kwalitatief, houdt rekening met alle
niveaus van cursisten, betrekt
regelmatig buitenschoolse interesses en
initiatieven
leerkracht: zeer goed; cursusmateriaal:
idem
leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd,
flexibel; lessen: interessant, afwisselend

1109
1125

1129

1134

1137
1165

1173
1176
1177

1196

leerkracht: behoort tot mijn top 3 ooit;
lessen: aangepast aan niveau, actueel,
goed voorbereid; BA: we appreciëren de
inspanningen van de leerkracht
leerkracht: vakbekwaam, vriendelijk;
cursusmateriaal en kostprijs: oké

vervelend; rollenspelen en dialoogjes:
kosten tijd en brengen weinig bij;
leerkracht: zou goed zijn als deze nu en
dan de notities bekijkt om te verbeteren
hadden een heel leuke klas op
maandagavond, maar zijn herverdeeld
leerkracht: nogal chaotisch, geeft niet
gestructureerd grammatica; lessen:
soms saai, soms interessant; te weinig
actuele en praktische onderwerpen
ook al is het een cursus conversatie, zou
ik toch graag enkele literaire teksten
zien

in lagere niveaus een veel slechtere
ervaring gehad, hele groep was toen
niet tevreden

graag eventjes herhalen aan het begin
van de les

te weinig structuur en snel, weinig kans
om vragen te stellen over problemen
bv.
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1222

leerkracht: vakbekwaam

1236

lessen: leuk, goed gebracht; BA:
gevarieerd

1261

1270

1273

1278

1285

1295

leerkracht: top, heel geduldig en
professioneel, kan goed om met
verschillende niveaus cursisten;
cursusmateriaal: handboek Nuovo
Allegro is goed
3 gemotiveerde leerkrachten die
gestructureerd lesgaven

leerkracht: vakbekwaam, aangenaam,
vriendelijk; lessen: boeiend, gevarieerd;
cursusmateriaal: tevreden, betaalbaar;
leuke sfeer
leerkracht: is Italiaanse (belangrijk);
combinatie spreken en actualiteit,
kunst, cultuur is ideaal
leerkrachten: allen zeer vakbekwaam,
lessen: boeiend, aangenaam; ik ben fan

lessen: veel te schools; leerkracht:
streng en demotiverend als je de stof
niet goed beheerst; groot contrast met
vorig jaar
kostprijs: toch wat duur
cursusmateriaal: rampzalig (2 boeken
en Powerpoints), erg onhandig;
verliezen veel tijd door te wachten op
trage cursisten; dialoogjes zijn
tijdverlies, want we kunnen elkaars
fouten toch nog niet detecteren en
verbeteren; niet genoeg luisteren naar
Italiaanse opnames
zouden wat meer spreekoefeningen
mogen zijn

cursusmateriaal: Con Piacere: saaie
boeken (geen interessante
onderwerpen) en dan nog stencils
erbovenop, dit is onoverzichtelijk;
spreekoefeningen onder elkaar waarbij
leerkracht rondloopt en flarden opvangt
hebben weinig zin (geen feedback);
Chamilo: weinig nuttige oefeningen, zou
liever meer grammatica hebben online;
eerste leerkracht was te chaotisch

lesgroep: te groot (6 tot 8 personen is
ideaal 😊😊)

Positieve reacties: 90
Negatieve reacties: 38
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ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP ITALIAANS
Leerkracht, lessen, lesmateriaal
1. Gedrevenheid, vriendelijkheid, professionaliteit
2. Structuur, afwisseling, inhoud
3. Gedrevenheid, vriendelijkheid, professionaliteit. De extra murosactiviteiten worden erg
gewaardeerd.
4. De kostprijs van het lesmateriaal en de cursus ; het feit dat sommige cursisten geen gesprek
per twee willen voeren.
5. We overwegen een nieuw handboek in te voeren voor Italiaans 3 en 4. We zullen het aantal
fotokopieën beperken. De oefeningen op Chamilo zijn niet geliefd ; ons publiek verkiest het
klasgebeuren. We stellen voor om meer te laten vertalen van en naar de vreemde taal.
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5. JAPANS

POSITIEF
168
264
276
295

300
392

533
914
943
961

1035

1117

NEGATIEF
cursus heeft weinig tot geen structuur

geen enkele klacht omtrent leerkracht,
lessen, BA
leerkracht: oké; cursusmateriaal: oké;
kostprijs: oké
leerkracht: tof, moeilijke taal maar
aangenaam gegeven; cursusmateriaal:
zeer tevreden, het beste wat er op de
markt is
leerkracht: enorm actief met zeer hoge
inzet
leerkracht: supergemotiveerd , geeft
duidelijke uitleg, vakbekwaam; lessen:
leuk en interessant

groep: enkele zeer storende cursisten
die niet opletten en dan uitleg vragen
over wat ze niet hebben gehoord, die
krijgen dan toch dezelfde uitleg op een
geduldige manier, dit is frustrerend voor
mensen die wel opletten;
cursusmateriaal: een handboek om
vooruit te werken zou handig zijn,
enerzijds om de traagheid veroorzaakt
door de storende cursisten op te
vangen, anderzijds om gemiste lessen
thuis te verwerken
vaak een beetje van de hak op de tak

geen enkele klacht over de leerkracht
leerkracht: heel gemotiveerd, spontaan,
je mag haar alles vragen
lessen: afwisselend, zowel theorie als
gesprekstechnieken, erg leuk dat er
altijd een nieuwsartikel uit Japan
besproken wordt, want zo leren we iets
bij over het land
leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd,
luistert naar ons en houdt rekening met
onze verwachtingen, aangenaam om
naar de les te komen, grappig,
vriendelijk; lessen: alle vragen worden
goed opgevolgd, moeilijke zaken
herhaald en duidelijk uitgelegd;
cursusmateriaal: Genki-boeken op ons
voorstel, zeer gestructureerd en de
leerkracht zorgt voor afwisseling uit
andere bronnen; kostprijs: zeer
tevreden
geen negatieve bedenkingen;
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1138

cursusmateriaal: betaalbaar; lessen:
goede afwisseling tussen woordenschat
en grammatica, voldoende herhaling
leerkracht: vakbekwaam, flexibel; alles
is bevredigend

Positieve reacties: 11
Negatieve reacties: 3

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP JAPANS
Leerkracht, lessen, lesmateriaal
Vraag 1: Wat zijn de drie voornaamste zaken die cursisten van een leerkracht verwachten?
1) gemotiveerd zijn
2) vakbekwaam zijn, kan duidelijke uitleg geven
3) flexibel zijn: luisteren naar de cursisten, rekening houden met de verwachtingen van de
cursisten en alle vragen beantwoorden van de cursisten
Vraag 2: Wat zijn de drie voornaamste zaken die cursisten van een les verwachten?
1) leuk en interessant
2) goede afwisseling tussen woordenschat en grammatica, altijd een nieuwsartikel uit Japan
bespreken zodat de cursisten iets bijleren over het land
3) voldoende herhaling, moeilijke zaken worden herhaald en duidelijk uitgelegd
Vraag 3: Wat doen we goed? Waar zijn we fier op?
1) passie voor het vak. Ondanks dat Japans een vage taal is tracht ik de moeilijke zaken
voldoende te herhalen en een duidelijke uitleg te geven.
2) geduldig en flexibel. Ik probeer altijd rekening te houden met de verwachtingen van de
cursisten.
Vraag 4: Welke opmerkingen vinden we geheel onterecht en waarom?
Vraag 5: Welke verbeteracties zullen we uitvoeren op basis van de bemerkingen van onze
cursisten?
Cursist 168 is van mening dat: ‘de cursus heeft weinig tot geen structuur’ heeft.
Het schriftsysteem van het Japans is het ingewikkeldste ter wereld, daarom bestaat de cursus
uit verschillende delen:
-een theoriebundel (de inleiding van de 3 soorten schriften, de uitleg van de grammatica, de
woordenschatlijst en de dialogen)
-een oefenbundel (grammatica, woordenschat en lees- en schrijfoefeningen van de 3 soorten
schriften)
-een aanvullende cursusbundel met verschillende praktische thema’s als luister- en
spreekoefeningen.
Aangezien we we geen handboek mochten gebruiken voor niveau 1, was het heel belangrijk
dat de cursisten de verschillende delen van de cursus vast te nieten of in verschillende mappen
goed bijhouden. Tijdens de lessen heb ik een nietmachine voorzien, maar er waren altijd
afwezige cursisten die verschillende cursusdelen door elkaar mengden.
Cursist 1035 vindt het cursusmateriaal van Genki-boeken zeer gestructureerd.
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Cursist 392 is ook van mening dat: ‘een handboek om vooruit te werken zou handig zijn,
enerzijds om de traagheid veroorzaakt door de storende cursisten op te vangen, anderzijds om
gemiste lessen thuis te verwerken’.
In het schooljaar 2019-2020 mogen we naast een aanvullende cursusbundel weer een
handboek gebruiken. Ik hoop dat cursisten hun structuur kunnen terugvinden in de
vernieuwde cursus.
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6. PORTUGEES

19

POSITIEF

NEGATIEF

leerkracht: doet haar best, is betrokken
bij cursisten, legt goed uit tot iedereen
het snapt

let erop dat iedereen aan de beurt
komt, niet enkel de haantjes-de-voorste

56

meer digitaal oefenmateriaal zou
welkom zijn, bv. Kahoot, Quizizz,
Flipquiz, Quizlet, Educaplay

85

leerkracht: super, altijd vriendelijk,
vakbekwaam; lessen: tof en gevarieerd

94

leerkracht: was op alle gebied een
voorbeeld (vakbekwaam, gemotiveerd,
vriendelijk, afwisselend, interactief);
lessen: een meerwaarde en nuttig
leerkracht: aimabel, gedreven
leerkrachten: gedreven, taalvaardig

95
106
113

123

146
232

241

326
347

411

leerkracht: gemotiveerd,
gestructureerd, behulpzaam, verdient
een pluim; cursusmateriaal: oké
leerkracht: huidige is weer oké, eerste
was heel gedreven, vakbekwaam,
didactisch onderlegd, hield rekening met
groep; cursusmateriaal: er zit een
opbouw in qua moeilijkheidsgraad;
kostprijs: oké
leerkracht: doet heel hard haar best;
lessen: best oké
eerste leerkracht: zeer competent,
onvervangbaar, huidige: heel
vriendelijk, gaat in op onze suggesties;
cursusmateriaal: voldoende; kostprijs:
aanvaardbaar
leerkrachten: prima; lessen: goede mix
van gestructureerde info en een
ontspannen gesprek; cursusmateriaal:
plusminus oké
leerkrachten: allemaal vakbekwaam;
lessen: erg interessant en leerrijk
eerste leerkracht: niets dan positief,
vakbekwaam, gemotiveerd, flexibel,
vriendelijk; interessante,
gestructureerd, afwisselende lessen,
aangepast aan elkeens niveau; tweede
leerkracht: gedreven, doet haar best,
volgt het handboek
huidige leerkracht: vriendelijk, attent,
flexibel, gemotiveerd; lessen: fun, niet

jammer van het verloop van lesgevers

BA: Fado was te moeilijk voor een
eerste jaar; cursusmateriaal: te weinig
gestructureerd, niet genoeg overzichten
van woordenschat en grammatica

ik mis wel mijn eerste lerares
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te zwaar; BA: worden gewaardeerd;
cursusmateriaal: oké; kostprijs: oké
414

eerste jaar is volledig in het Portugees:
jammer

433

tevreden over elke leerkracht

437

leerkracht: vakbekwaam, flexibel,
gedreven; lessen: heel aangenaam; BA:
weerspiegelen de liefde voor haar vak
leerkracht doet het ongelooflijk goed;
positief dat je meerdere jaren dezelfde
leerkracht hebt
leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd,
flexibel, vriendelijk, attent; lessen:
gestructureerd, interessant,
afwisselend; BA: positief;
cursusmateriaal: tevreden; kostprijs:
valt mee
leerkracht: vakbekwaam, flexibel,
gemotiveerd, 100% inzet, enthousiast,
geduldig; lessen: interessant,
afwisselend; BA: top
leerkracht: inspirerend, kent haar vak
door en door, enthousiasmerend;
lessen: veel humor, nuttige
werkvormen, drie uren vliegen voorbij,
gestructureerd, afwisselend,
interessant, altijd een cultureel weetje;
cursusmateriaal: overzichtelijk en niet
duur

447

512

528

592

605

606

613

nu we een graadklas hebben: chaotisch,
geen cursus, maar enkele blaadjes per
les, dus kon niet thuis voorbereiden =>
gestopt met de lessen
eerste leerkracht was fantastisch,
motiverend, enthousiasmerend; huidige
doet haar best
lessen: prima

664

leerkrachten: positief; cursusmateriaal:
positief

686

leerkracht: vakbekwaam, heel
gemotiveerd en enthousiast, vriendelijk,
geduldig; lessen: interessant, leerrijk;
kostprijs: niet buitensporig
supergoede lerares, 100%
vakbekwaam, heel vriendelijk, grote
motivatie, een boegbeeld voor de
Portugese taal in SNT

687

pauzes soms te lang

BA: zeker de reizen zijn heel duur
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756

789
824
887

888

huidige leerkracht: zeer tevreden,
enthousiast, gevoel voor humor,
aangename lessen
superleerkracht
ik kom niet genoeg aan bod, want ben
geen haantje-de-voorste
leerkracht: super; lessen: goed van
kwaliteit en afwisselend;
cursusmateriaal: kwalitatief; kostprijs:
goed
lessen: oké als ze de cursus volgen

893

905

leerkracht: vakbekwaam

937
983

lessen en leerkracht: alles toppie
leerkracht was heel goed

992

nog nooit zo’n gedreven leerkracht
meegemaakt, staat ver boven hetgeen
ik heb meegemaakt tijdens mijn studies
eerste leerkracht: een supermens, oog
voor iedereen, geduldig, trekt iedereen
mee, we komen voor haar; huidige
leerkracht: doet echt haar best, heel
geduldig, enthousiast, we leren bij; BA:
leuke aanvullingen op de cursus
eerste leerkracht: niet te evenaren qua
inzet en motivatie en taalkennis;
huidige: toch een dikke proficiat, zet
zich erg hard in voor de Portugese taal
leerkracht: een plezier om les van te
krijgen, heel creatief
alles zeer bevredigend

1024

1034

1076
1096
1098

afwijken van de cursus gaat meestal
over overbodige, onbruikbare
informatie; luisterteksten in het eerste
jaar zijn niet aangepast aan het niveau
(veel te snel), en je krijgt er dan nog
een test over die uiteraard niet lukt: erg
demotiverend
liever een cursus of handboek, i.p.v.
kopieën de les zelf, anders kan je niet
zelfstandig thuis bezig zijn
cursusmateriaal: niet
gebruiksvriendelijk (boek)
jammer dat we van leerkracht wisselden
midden in het jaar

cursusmateriaal: wat lastig dit jaar

beide leerkrachten zijn een voorbeeld:
gedreven, vriendelijk, attent; lessen:
interessant, gestructureerd,
afwisselend, doorspekt met leuke
anekdotes; BA: kijk uit naar de zeker
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uitmuntende reis; cursusmateriaal: dik
in orde; kostprijs: zeer interessant
1107

1156

1178

1199

1229
1267

cursusmateriaal: tevreden; lessen en
kostprijs: idem; leerkracht: goed, maar
we missen onze vaste leerkracht aan
wie we heel gehecht zijn
leerkracht: beste die ooit heb gehad,
vakbekwaam; lessen: boeiend,
afwisselend, gestructureerd en
praktisch, we blijven drie uur lang
aandachtig, en leren liefde voor de taal
en het land; cursusmateriaal: prima en
niet duur
leerkracht: uitstekend qua inhoud,
methodiek, omgang, motivatie;
cursusmateriaal: uitstekend
leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd,
vriendelijk, attent; lessen: interessant;
cursusmateriaal: goed
leerkracht: doet dit zeer goed, ook al is
ze nieuw
leerkracht: heel vakbekwaam; lessen:
speels aanleren van werkwoorden,
iedereen komt aan bod en wordt
geactiveerd, interactief, veel moderne
audiovisuele middelen, leerzame info
over alle Portugeestalige gebieden, ik
zal zeker mijn plan kunnen trekken in
Portugal (bar, mis, winkelen, apotheek,
dokter)

misschien beter dat leerlingen ten
minste een notie van het Frans hebben

Positieve reacties: 43
Negatieve reacties: 16
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ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP PORTUGEES
Leerkracht, lessen, lesmateriaal

Vraag 1
Wat zijn de drie
voornaamste zaken die
cursisten van een
leerkracht verwachten?

1.Vriendelijk, behulpzaam, met oog voor de individuele cursist
2.Gedreven, enthousiast, grote inzet
3.Didactisch onderlegd, vakbekwaam

Vraag 2
Wat zijn de drie
voornaamste zaken die
cursisten van een les
verwachten?

1.Leerrijk, interessant, culturele weetjes én nuttig
2.Afwisselend, fun, niet te zwaar, verschillende werkvormen, anekdotes, humor
3.Gestructureerd, duidelijk

Vraag 3
Wat doen we goed? Waar
zijn we fier op?

Onze gedrevenheid, betrokkenheid en enthousiasme om deze toch moeilijke taal aan te leren, zijn
onevenaarbaar en daar mogen we fier op zijn.

Vraag 4
Welke opmerkingen
vinden we geheel
onterecht en waarom?

Goed & goedkoop cursusmateriaal
-Dat iemand niet genoeg aan bod komt door haantjes de voorste–we proberen daar op te letten dat
iedereen (mét verschillende werkvormen) aan bod kan komen. We zijn ons wel degelijk hiervan bewust.
-De reizen die duur zouden zijn.
Dit jaar wordt een goedkopere reis georganiseerd.
-In het eerste jaar proberen we zoveel mogelijk Portugees te spreken, en vertalen we. Het is onterecht dat
hier kritiek op komt.
- Er is een opmerking die naar voor komt. Margarida voelt zich persoonlijk aangesproken: in hogere jaren
ipv een cursus of boek had ik de gewoonte om elke les blaadjes uit te delen. Ik begrijp de standpunt van de
cursisten die dit niet graag hebben. Het zijn mensen die graag op voorhand thuis willen leren.
Mijn reden om dit te doen : alle cursisten krijgen dezelfde opportuniteit om aandachtvol en interactief een
les te volgen. Cursisten die op voorhand leren hebben dikwijls de neiging om “haantje-de-voorste” te zijn en
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laten de andere medecursisten wat gefrustreerd achter.
Anderzijds, op die manier kan ik gemakkelijk inspelen op de actualiteit of zaken die maatschappelijk relevant
kunnen zijn en zelfs het personaliseren van de lessen met aandacht voor de eigenheid van elk groep. Ik kan
ook terugkomen naar bepaalde items, als in de loop van de lessen, ik merk dat er hiaten zijn. Ik bevraag
ook de studenten om te reflecteren en mij hun opmerkingen te geven.
-Luisterteksten niet aangepast aan niveau 1ste jaar. Luisteren is hét moeilijkste sowieso in het Portugees;
teksten moeten authentiek zijn. Portugees is een oude taal die vlug gesproken wordt. Dit tempo moet men
vanaf het begin horen.

Vraag 5
Welke verbeteracties
zullen we uitvoeren op
basis van de bemerkingen
van onze cursisten?

-Opletten met luistermateriaal. In veel lokalen laten de akoestische omstandigheden veel over te wensen en
als wij gebruikmaken van audio moeten wij ervoor zorgen dat het goede opnames zijn.
-Misschien ook van belang dat de luisterteksten in de klas wat moeilijker zijn dan deze bestemd voor de
evaluatie.
-Cursusmateriaal maken, ook voor graadklassen. Niet met blaadjes per week werken maar reeds in de
vakanties een basis maken (die ook in de toekomst kan gebruikt worden)
Ook voor vervangingen is dit nodig- gezien de problemen die zich stelden bij het begin van de vervanging en
waarnaar een paar keer wordt verwezen in de enquête.
-Er wordt gevraagd naar overzichten grammatica. In het eerste jaar kunnen we de aankoop van een goed
grammaticaboekje aanraden (zonder te verplichten).
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7. RUSSISCH

POSITIEF

NEGATIEF

225

leerkracht: vriendelijk, attent; lessen:
interessant, afwisselend

384

leerkracht: vriendelijk, geduldig; lessen:
interessant; kostprijs: oké
leerkracht: zeer goed

426
435
449
616

te traag
leerkracht: vakbekwaam; lessen:
interessant, afwisselend, humor

653

leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd,
flexibel, vriendelijk, attent; lessen:
interessant, afwisselend,
gestructureerd; cursusmateriaal:
tevreden; kostprijs: tevreden
leerkracht: beheerst vak goed

791

alles positief

802

leerkracht: vakbekwaam, vriendelijk,
attent

868
909

1106
1110

graag vaker een film gaan bekijken
(buiten de lesuren)
één opmerking: het zou beter zijn als
alle grammatica-documenten (bv.
schema’s) doorheen de jaren uniform
zijn, meer op elkaar afgestemd;
idealiter is er één grammaticacursus die
we doorheen de jaren gebruiken
‘De manier van lesgeven is niet altijd
even interessant.’

leerkracht: vakbekwaam, flexibel,
gemotiveerd, vriendelijk, attent; lessen:
interessant, afwisselend;
cursusmateriaal: oké

924

1034
1102

graag wat meer structuur en een cursus

woordenlijsten met te kennen
woordenschat en werkwoordsvervoegingen per hoofdstuk zouden
handig zijn
leerkrachten: grote pluim
leerkracht: zeer onderlegd, enthousiast;
lessen: interessant, leren veel bij,
afwisselende methodieken
leerkracht: tevreden

cursusmateriaal: kan iets meer
gestructureerd en overzichtelijk

leerkracht: aangename sfeer,
hulpvaardig, rustig, vriendelijk, open,
professioneel, correct, rekening
houdend met ieders niveau;
cursusmateriaal: oké, alles zeer
gebruiksvriendelijk (boeken, syllabus,
online-deel)
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1226

alles positief; cursusmateriaal: prikkelt
ons tot dat tikkeltje meer

1253

leerkracht: supergoed

Positieve reacties: 15
Negatieve reacties: 7

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP RUSSISCH
Leerkracht, lessen, lesmateriaal
Vraag
-

1 Wat zijn de drie voornaamste zaken die cursisten van een leerkracht verwachten?
Vakbekwaamheid
Wakkert interesse van cursisten aan.
Goed contact met de groep.

Vraag
-

2 Wat zijn de drie voornaamste zaken die cursisten van een les verwachten?
Les moet interessant zijn (gevarieerd)
Er moet een goede sfeer zijn
Achteraf wil de cursist het gevoel hebben dat ze iets bijleerde.

Vraag 3 Wat doen we goed? Waar zijn we fier op?
Zowel in als na de lesuren leerkracht zijn (e-mails, extra activiteiten,…) Een goede service
verlenen.
Vraag 4 Welke opmerkingen vinden we geheel onterecht en waarom?
Dat het te traag zou gaan vind ik vreemd. Die opmerking heb ik nog nooit gehoord?! Eerder
het tegenovergestelde.
Vraag 5 Welke verbeteracties zullen we uitvoeren op basis van de bemerkingen van onze
cursisten?
Extra’s voor de enkelingen die het te traag vinden.
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8. SPAANS

POSITIEF

NEGATIEF

5
21
43

leerkracht: soms kort uit de hoek,
weinig voeling met volwassenen
leerkrachten: zeer gemotiveerd;
kostprijs: redelijk; BA: leuk
over alles tevreden

54

een sneller of korter traject kunnen
kiezen zou leuk zijn

58

alles oké

61

leerkracht: correct, vriendelijk,
afwisselend; cursus: goed, leuke
afwisseling met spelletjes; Chamilo:
zeer goed; snelcursus: zeer goed
leerkracht: super, lessen: gevarieerd,
op ons niveau afgestemd;
cursusmateriaal: oké
leerkracht: vakbekwaam, vriendelijk,
attent

65

73

77

leerkrachten: zeer goed

87

‘Ik amuseer mij enorm. Ik kan niet
beschrijven hoe sterk de invloed van het
geheel: de lessen, het materiaal, het
audiomateriaal, de leerkracht, mijn
klasgenoten,... is, die mijn ervaring om
naar school te gaan, opnieuw na 20
jaar, een heel positieve ervaring maakt.’
leerkracht: vakbekwaam

119

120
125
130
141

152

geen klachten, leerkracht, lessen en
cursusmateriaal weten me te boeien
leerkracht: tevreden
leerkracht: gedreven en veelzijdig
leerkracht: zeer vakbekwaam, duidelijke
schema’s zodat we structuur zien;
lessen: tevreden
leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd,
vriendelijk, aanmoedigend, geduldig,
nodigt uit tot durven spreken, geeft
iedereen kansen; lessen: boeiend,
gevarieerd, uitdagend, inhoudelijk super

leerkracht: beetje ongestructureerd en
vergeetachtig; cursusmateriaal: niet
samenhangend doorheen de jaren (bv.
in 3 worden zaken aangebracht die in 4
geheel anders worden uitgelegd)
lessen: groep te groot, waardoor
kwaliteit daalt

cursusmateriaal: te vrijblijvend, losse
bladen i.p.v. een cursus; lessen: graag
theorie geregeld herhalen

leerkracht: wel wat slordig in het
nakomen van engagementen
lessen: iets meer afwisseling of focus op
zaken voor op reis zou mogen
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(zeker vergeleken met andere scholen);
kostprijs: normaal; BA: aangenaam
167

leerkracht: vriendelijk, attent,
vakbekwaam; BA: babbelavond was
heel fijn

176

leerkrachten: alle vier tot nu toe
vriendelijk, attent, vakbekwaam en
gemotiveerd: pet af voor iedereen;
cursusmateriaal: meer dan voldoende
om vooruitgang te maken; dankzij de
lessen en leerkrachten is een nieuwe
wereld opengegaan voor mij; kostprijs:
weliswaar vrij hoog, maar waar voor je
geld
leerkracht: super bekwaam, beheerst
spreektaal, weet veel over etymologie;
lessen: goed voorbereid; lessen:
gesprekken over actualiteit die de
conversatie sturen zijn positief (doch
wat vrijblijvend)
positief
cursusmateriaal: oké

186

192
198
201

213
217

222

238

242

leerkracht: respectvol, attent,
vriendelijk; cursusmateriaal: oké;
kostprijs: democratisch
leerkracht: perfect; cursusmateriaal:
gestructureerd
leerkracht: inzet prima;
cursusmateriaal: goed bruikbaar;
lessen: tempo goed
leerkrachten: sommigen zijn top,
maar...; cursusmateriaal: opbouw is oké

lessen: te veel focus op grammatica, te
weinig praten en lezen;
cursusmateriaal: teksten te kort en
inhoudelijk; niet interessant;
leerkrachten: algemeen te dicht bij de
cursus aanleunend, te schools, te weinig
op interactie gericht, ik mis soms
creativiteit; BA: wijndegustatie was
lesvervangend en betalend (dit zou niet
mogen) en geen meerwaarde

lessen: graag af en toe grammatica
opfrissen, wat meer doen met het te
lezen boek dan hoofdstuk samenvatten

leerkrachten wisselen in het midden van
het jaar

kostprijs: hoog, cursusmateriaal zou
inbegrepen moeten zijn

leerkracht: sommigen doen me de
motivatie verliezen, maken elke les wel
een fout; testen zijn heel beperkt: losse
woordjes invullen

leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd,
vriendelijk, attent; lessen: interessant,
gestructureerd, afwisselend;
cursusmateriaal: tevreden
leerkracht: supergoed, afwisselend
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ernstig en grappig; cursusmateriaal:
goed; kostprijs: valt mee
261
262
263
269

272
287

291

299

leerkracht: goed, vriendelijk, attent,
vakbekwaam
leerkracht: vakbekwaam, vriendelijk,
attent, open voor vragen
BA: Tarde de Charla zijn een aanrader
leerkracht: goed; cursusmateriaal:
beantwoordt aan verwachtingen;
kostprijs: oké
leerkracht: supertof, vriendelijk,
behulpzaam
leerkracht: top, vriendelijk,
vakbekwaam, gemotiveerd, flexibel,
attent, interessant, afwisselend,
gestructureerd, enthousiast, goedlachs,
motiveert iedereen; cursusmateriaal:
oké, woordenlijst is zeer goed;
kostprijs: aanvaardbaar
cursusmateriaal: oké; lessen:
interessant

eventueel werken me basisleerstof en
extra’s (achtergrondinfo, tekst en
dialogen voor zelfstudie)

leerkracht: een beetje chaotisch en zeer
druk en luid (zeker vergeleken met
vorige, rustige leerkracht); lessen: wat
meer afwisseling zou mogen
lessen: soms volgt nieuwe grammatica
te snel op elkaar

301

leerkrachten: beiden zijn fantastisch,
vakbekwaam, geduldig, tof;
cursusmateriaal: heel leuk dat het een
eigen cursus is die goed in elkaar zit
leerkracht: top; cursusmateriaal: oké

304

leerkracht: heel gedreven dit jaar

310

328

leerkrachten: bewonderenswaardig hoe
ze zulke heterogene groepen geheel
weten te motiveren; lessen: alles wordt
helder, geduldig en bevattelijk
uitgelegd; cursusmateriaal: oké en
uitdagend; kostprijs: te verwaarlozen
leerkrachten: twee keer zeer goed

337
344

leerkracht: prima
tevreden

zou sneller mogen

351

leerkracht: vriendelijk, vakbekwaam,
attent, bereidt goed voor; lessen:
afwisselend; BA: tarde de charlar en
info-avond Chileen waren heel tof en
interessant

lessen: minder gestructureerd;
cursusmateriaal: duur werkboek dat we
amper gebruiken; BA: reizen zijn enkel
voor rijke studenten, jammer. Ik nam
deel aan één héél dure reis en toch was

cursusmateriaal: waarom niet digitaal
aanbieden i.p.v. kopietjes
kostprijs: behoorlijk hoog, zeker
vergeleken met andere avondscholen

leerkracht: derde keer reden om te
stoppen, geeft geen uitleg
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het hotel erg basic. Zeker citytrips
mogen goedkoper.
359

positief op alle vragen

364

382

leerkracht: prima, praat duidelijk;
cursusmateriaal: lessen sluiten goed
aan op doelstelling
leerkrachten: heel goed, gemotiveerd,
luisterbereid
leerkracht: goed, lessen: gevarieerd,
cursusmateriaal: overzichtelijk
leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd,
flexibel, vriendelijk, attent, gezellig;
lessen: interessant, gestructureerd,
afwisselend; cursusmateriaal:
uitstekend
leerkracht: vakbekwaam

403

leerkracht: super

417

leerkracht: zeer bekwaam, vriendelijk,
geduldig
leerkracht: zeer tevreden; lessen: idem

366
375
381

418
419

440

449

lessen: tempo mag hoger

lessen: tempo te traag, bordschema
chaotisch
lessen: audio heel frustrerend, slechte
kwaliteit opnames en akoestiek, geen
beelden, vol nieuwe woorden en
werkwoordsvormen waar je dan naar
moet raden
kostprijs: wel duur

leerkrachten: heel divers, sommigen te
autoritair, anderen aangenaam en dus
efficiënter
leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd,
klaar om extra uitleg te geven; lessen:
voldoende interessant; kostprijs: niet te
duur voor de geboden kwaliteit en duur
leerkrachten: vakbekwaam; lessen:
interessant, afwisselend, genoeg humor

452

leerkrachten: fantastisch, goede
overdracht naar volgend schooljaar;
leerkrachten: goed niveau; BA:
verzorgd

454

leerkracht: gemotiveerd, enthousiast;
lessen: goed gedoseerd aangeboden,
voldoende herhaling moeilijke thema’s,
afwisselend, gestructureerd; BA: paellaavond en Chili-spreker waren leuk;
cursusmateriaal: prima, vaak
interessant, niet oubollig; kostprijs:

Chamilo: in het tweede jaar eerder
slordige en onduidelijke oefeningen,
soms verouderd, soms schrijffouten,
groot verschil met eerste jaar en een
afknapper
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democratisch
458

474

leerkracht: vakbekwaam, vriendelijk,
attent

478

leerkracht: supergoed, hij slaagt er nog
in de lessen plezierig te maken; BA:
soms oké, soms niet
leerkracht: niets dan positiefs,
competent, gedreven
lessen: leerrijk, oefeningen interessant,
aangename sfeer en interactief

479
484
505

513

524
531

leerkracht: HEEL tevreden,
vakbekwaam, gemotiveerd, flexibel,
vriendelijk; lessen: gestructureerd,
afwisselend; BA: superleuk
leerkracht: enthousiast, vriendelijk,
vakbekwaam; lessen: interessant,
gestructureerd, afwisselend;
cursusmateriaal: oké
leerkrachten: globaal tevreden

547

leerkracht: vakbekwaam, vriendelijk,
stimuleert om te spreken; lessen:
afwisselend, interessant; BA:
wijndegustatie was leuk;
cursusmateriaal: oké; kostprijs: oké
leerkracht: vakbekwaam

549

leerkracht: fantastisch

578

leerkracht: heel vriendelijk, houdt
rekening met cursisten, kan goed
uitleggen; BA: praatavonden heel
leerrijk, film en paella-avond: heel goed
leerkracht: vakbekwaam, vriendelijk,
attent, aandacht voor iedereen; lessen:
gestructureerd, aangenaam, afwisselend
grammatica, actualiteit, lezen van een
boek... heel leerrijk dus
leerkrachten: gemotiveerd, vriendelijk,
vakbekwaam, ook erg motiverend;
lessen: afwisselend; BA: gevarieerd,
leuk; cursusmateriaal: prima; kostprijs:

619

645

gaat te snel in het tweede jaar, liever
meer gericht op spreken, minder op
uitzonderingen schrijven/vervoegingen,
liever basisleerstof i.p.v. allerlei
uitbreidingen
lessen: eventueel het onderwerp van
artikels in samenspraak met de groep
cursus: wordt heel saai vanaf het vierde

lessen: houd niet van indeling in
groepjes

ik heb geen pc, daar wordt geen
rekening mee gehouden
kostprijs: veel duurder dan vroeger
leerkracht: wel wat een warhoofd;
lessen: zou wat driloefeningen
appreciëren
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656

oké
leerkracht: gemotiveerd, vakbekwaam;
lessen: afwisselend, interessant

658

leerkrachten: allen vakbekwaam,
gemotiveerd, toegewijd

688

lessen: aangename sfeer, ik blijf graag
komen
leerkracht: vriendelijk, vakbekwaam,
behulpzaam; lessen: gevarieerd,
uitnodigend
leerkracht: gedreven leerkrachten;
lessen: leerrijk als je zelf de nodige
inspanning doet; Chamilo: prima,
meerwaarde voor wie dit wil;
cursusmateriaal: goed en niet duur, de
herwerkte cursus bevalt me goed
(gestructureerd); BA: praatavonden:
zeer tevreden
lessen: dynamisch, afwisselende
werkmomenten en opbouwend
leerkrachten: 5 sterren op vlak van
lesgeven, vriendelijk, attent; lessen:
zeer gestructureerd en afwisselend; BA:
zeer interessant, gezellig en af

689

708

710
717

723
728
735
747

762

763

764
765

alles super
tevreden, elke leerkracht super
leerkracht: perfect
leerkracht: vakbekwaam, vriendelijk,
geduldig; lessen: interessant,
gestructureerd, afwisselend;
cursusmateriaal: afwisselend
leerkrachten: twee heel goede
leerkrachten gehad

leerkrachten: heel tevreden,
behulpzaam, luisteren goed, vriendelijk;
lessen: voldoende afwisselend en
gestructureerd; kostprijs: valt mee
leerkracht: super; cursusmateriaal:
inhoudelijk nuttig en duidelijk; BA: oké
leerkracht: heel tevreden, legt goed uit,

minder conversatie
cursusmateriaal: mag gestructureerder

lessen: tempo mag wat hoger

cursusmateriaal: geschreven!! Te weinig
ruimte om zelf iets te noteren, zet
eventueel alle illustraties en
tekstballonnen links zodat je rechts kunt
bijschrijven

lessen: vanaf vierde jaar van een veel
te laag niveau, er wordt voortdurend
Nederlands gesproken in de les, testen
worden snel ingevuld m.b.v. de cursus,
zo zal het niveau nooit stijgen en
hierom stop ik en zal ik SNT niet meer
aanraden aan vrienden en familie

cursusmateriaal: lay-out mag
kleurrijker, is te sober
BA: reizen zijn wel erg duur
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769

783

784

motiveert, prima, vriendelijk, attent;
lessen: boeiend; BA: paella-avond was
super; cursusmateriaal: in orde;
kostprijs: betaalbaar maar aan de dure
kant
leerkracht: gemotiveerd; lessen:
boeiend en interessant; BA: boeiend,
leerrijk; cursusmateriaal: tevreden
leerkracht: fantastisch, gemotiveerd,
vakbekwaam, getalenteerd, voorbereid,
empathisch, optimistisch, vriendelijk,
attent... TOP
leerkrachten: vakbekwaam, attent,
vriendelijk; BA: steeds super

793

796
799
802

803

817
823
827
837

843

847
856

alleen positieve ervaringen, tevreden
over alles
leerkracht: attent, past les aan aan
cursisten en behoudt toch het niveau
leerkracht: vakbekwaam, vriendelijk,
attent

leerkrachten: vanaf niveau 5 de natives
en vlotsprekenden laten lesgeven
bepaalde leerkracht niet zo goed voor
volwassenen, onvoldoende vakkennis;
kostprijs: duur geworden

één opmerking: het zou beter zijn als
alle grammatica-documenten (bv.
schema’s) doorheen de jaren uniform
zijn, meer op elkaar afgestemd;
idealiter is er één grammaticacursus die
we doorheen de jaren gebruiken

leerkracht: vriendelijk, vakbekwaam;
lessen: fantastisch, interessant,
afwisselend; cursusmateriaal: zeer goed
leerkracht: vriendelijk, lief, legt goed
uit, goed tempo
leerkracht: zeer tevreden
leerkracht: ongedwongen, empathisch,
enthousiast, motiverend
vriendelijk, attent, vakbekwaam,
gemotiveerd, flexibel; lessen: heel
aangenaam gegeven, interessant,
gestructureerd, afwisselend, heel goed
voorbereid
leerkracht: sympathiek, gedreven;
lessen: goed opgebouwd, tijd voor
vragen; zeer tevreden
leerkracht: prima en attent; lessen:
prima; kostprijs: oké
leerkracht: vakbekwaam

graag herhaling van grammatica af en
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toe
858

leerkracht: zeer tevreden

883

leerkracht: gedreven, gemotiveerd,
vakbekwaam, motiverend
leerkrachten: tot nu toe heel
gemotiveerd, vriendelijk, attent; lessen:
goed voorbereid, gestructureerd,
afwisselend; cursusmateriaal en
kostprijs: oké
leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd,
vriendelijk, attent; lessen: gevarieerd
en enthousiast gegeven
leerkracht: vakbekwaam, flexibel
leerkrachten: gedreven, vakbekwaam,
aandacht voor cursisten, vriendelijk,
houden rekening met volwassen publiek
(dus: niet te schools); BA: aangenaam,
leerrijk, goed voor groepssfeer;
cursusmateriaal: best oké; kostprijs:
oké, maar mag niet meer duurder
leerkrachten: vakbekwaam; BA: goed
georganiseerd
tevreden
perfect
leerkracht: competent, gemotiveerd;
lessen: gestructureerd, afwisselend;
kostprijs: oké; cursusmateriaal:
inhoudelijk oké
leerkracht: toegewijd; lessen:
afwisselend, interessant; voldoende
luchtig; cursusmateriaal: goed
samengesteld
leerkracht: kent vak door en door;
aangename persoon; lessen:
afwisselend, leuk, veel spreken;
cursusmateriaal: heel goed en
voldoende afwisselend
leerkracht: zeer aangenaam en
vakbekwaam

885

886

892
901

904
929
948
951

968

969

970
974

977

regelmatiger kleine toetsen en iets
hoger niveau

cursusmateriaal: misschien wat
overzichtelijker

leerkrachten: sommige verwachten te
snel te veel van de 65+’ers

cursusmateriaal: mag kleurrijker, dit
studeert makkelijker en is aangenamer

Chamilo wordt onvoldoende gepromoot
leerkracht: mag stipter komen; lessen:
meer afwisseling en meer praktische
onderwerpen

lessen: gestructureerd en voldoende
afwisselend met aandacht voor alle
aspecten van de taal, ook heel diverse
methodes; leerkracht: empathisch en
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betrokken
984
987

990

1011
1014

1022

1046
1047
1051

1052
1053
1058

1071
1078

1079

lessen: saai gegeven, onduidelijk
overgebracht
lessen: afwisselend, gestructureerd,
interessante deelgebieden, boeiende
methodes die blijven motiveren;
leerkracht: empathisch, intelligent,
vakbekwaam, grappig
leerkracht: ik hou van de sociale,
vriendelijke, misschien soms ‘iets
minder’ bekwame leerkrachten: je leert
veel en de lessen zijn aangenaam; BA:
leuk, boeiend; cursusmateriaal: oké; lp:
oké
heel tevreden, interessant, boeiend,
goede opfrissing, praktisch ook
momenteel zeer tevreden, leerkracht:
enthousiast, vriendelijk; lessen:
interessant, gestructureerd
cursusmateriaal: interessant, mooi;
lessen: ruimte voor inbreng en vragen;
leerkrachten: gemotiveerd, geven elk
op eigen manier les, prima; BA: boeiend
leerkracht: vriendelijk, gemotiveerd;
lessen: afwisselend, vervelen nooit
leerkracht: uitstekend; lessen: leuk;
kostprijs: niet te duur
leerkracht: vriendelijk en stipt;
cursusmateriaal: overzichtelijk;
kostprijs: oké
leerkracht: heel tevreden; lessen:
tevreden; BA: tevreden
positief
leerkracht: allen goed tot nu,
vakbekwaam, vriendelijk; lessen:
meestal afwisselend en interessant,
gestructureerd; cursusmateriaal: zit
goed in elkaar; kostprijs: oké
leerkracht: prima
leerkracht: attent en flexibel; kostprijs:
oké

dit was niet elk jaar zo

lessen: soms saai gebracht, te veel
volgens de cursus, graag wat meer
schwung
jammer dat er verplichte testen zijn

lessen: beter meer afstemmen op
onderwerp Spaans voor op reis (t.t.z.
meer luisteren en spreken)

leerkracht: alleen maar goeds,
fantastisch, gemotiveerd; lessen:
allemaal even interessant; kostprijs:
oké
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1083

1091

1105

1108

1113
1119

leerkracht: vriendelijk, attent, geduldig;
lessen: interessant, gestructureerd,
afwisselend
leerkracht: vakbekwaam; lessen:
gestructureerd, afwisselend,
interessant, een plezier; BA: filmfestival
en sprekers zeer goed; kostprijs:
redelijk
leerkrachten: tevreden, gedreven;
lessen: aangenaam; BA: films zijn
prima
leerkracht: vriendelijk, attent, heel
geduldig, vakbekwaam (kan alles
uitleggen zonder voorbereiding)
leerkracht: een schitterende
jongedame; cursusmateriaal: leuk

mis wat dril

niet elke leerkracht even vakbekwaam

1155

leerkracht: uiterst tevreden;
cursusmateriaal: idem; extra
spreeklessen: idem
zeer tevreden
leerkracht: goed; lessen: aangename
sfeer
leerkracht: zeer tevreden; lessen:
gevarieerd, interessant; BA: uitstekend
georganiseerd (reis 2017 uitschieter
Castilla y León)
leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd,
flexibel, vriendelijk, attent; lessen:
interessant, boeiend, gestructureerd,
afwisselend; cursusmateriaal: oké;
kostprijs: oké
leerkrachten: vakbekwaam,
gemotiveerd, flexibel, vriendelijk,
attent; BA: dik in orde;
cursusmateriaal: voldoende
leerkracht: correct

1157

leerkracht: gemotiveerd, ervaren

1162

lessen: genoeg spreekoefeningen;
algemeen tevreden

leerkracht: niet elke leerkracht spreekt
voldoende in het Spaans

1167

leerkracht: op niveau; cursusmateriaal:
op niveau

BA: paella-avond en kookatelier waren
ontgoochelend

1123
1127
1131

1145

1146

cursusmateriaal: prijs mag lager

leerkracht: te weinig interactief, niet
genoeg spreken; lessen: waarom niet
cursisten vragen stellen aan het begin
van de les om ze aan te zetten tot
spreken, graag thema’s uit actualiteit
(bestaat Spaanse Ketnet?)
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1175

leerkracht: vakbekwaam, attent;
lessen: actueel, interessant

lessen: wat meer afwisselend in de
werkvormen

1193

leerkracht: vriendelijk, attent, laat ons
veel praten, iedereen komt aan bod,
duidelijke uitleg, geduldig, positief;
lessen: gestructureerd, afwisselend,
vliegt voorbij; cursusmateriaal: goed;
Chamilo: heel nuttig
leerkracht: super gemotiveerd,
vriendelijk, duidelijk uitleg, enthousiast,
enthousiasmerend; cursusmateriaal:
interessant, praktisch; BA: fijn; heel
tevreden
leerkrachten: mensen uit de duizend

BA: paella-avond, jammer dat we vaste
plaatsen hadden

1194

1206
1216

1220
1242
1247
1249

1253
1275
1277

leerkracht: heel gemotiveerd,
inspirerend, positief; lessen:
interessant, tempo goed,
gestructureerd, afwisselend, makkelijk
te volgen; kostprijs: eerlijk
alles perfect

tempo: te schools, zeker voor ouderen
die geen prijs meer hoeven te halen

kan audiomateriaal vooraf worden
bezorgd?

lessen: goed gegeven; cursusmateriaal:
oké
leerkracht: hardwerkend, vakbekwaam,
pedagogisch onderlegd
lessen: goed, de extra’s buiten het
handboek zorgen voor een beter niveau
(interview, lied met achtergrond,
Spaanse site bekijken)
supergoed: we leren veel op een
aangename manier
lessen: oké
leerkracht: oké; to-the-point; lessen:
boeiend en eigentijds, niet te schools;
kostprijs: betaalbaar

Positieve reacties: 151
Negatieve reacties: 64
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ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP SPAANS

Leerkracht, lessen, lesmateriaal
Vraag 1 Wat zijn de drie voornaamste zaken die cursisten van een leerkracht
verwachten?
1) vakbekwaam
2) gemotiveerd + motiverend
3) vriendelijk / attent / behulpzaam / geduldig
Vraag 2 Wat zijn de drie voornaamste zaken die cursisten van een les verwachten?
1) gestructureerd
2) afwisselend
3) boeiend / interessant
Vraag 3 Wat doen we goed? Waar zijn we fier op?
1) de buitenschoolse activiteiten (paella / tardes de charla / …) worden gesmaakt.
2) onze eigen cursussen in alle niveaus:
o ze zijn het resultaat van een boeiende samenwerking tussen de collega’s
o de cs appreciëren vooral de duidelijke structuur / kaders en de afwisseling
o in RG1 en RG2 wordt gewerkt met dozen vol spreekmateriaal
o in RG3 en RG4 worden vooral de afwisselende werkvormen, het inspelen op
actualiteit en het goede niveau als positief ervaren.
Vraag 4 Welke opmerkingen vinden we geheel onterecht en waarom?
1) De prijs van ons cursusmateriaal is maximaal 7 euro per module. Vergeleken met de
prijs van sommige handboeken is dat bijna gratis! Idealiter is de prijs van het
cursusmateriaal inbegrepen in de inschrijvingsprijs, maar we begrijpen dat dit
waarschijnlijk onmogelijk is omdat niet alle vakgroepen met eigen cursusmateriaal
werken.
Vraag 5 Welke verbeteracties zullen we uitvoeren op basis van de bemerkingen van
onze cursisten?
1) Chamilo: enkele aanpassingen doorvoeren:
o S1 - S2: té moeilijke oefeningen (die voor sommigen demotiverend werken) in
leerpad “extra” stoppen voor cursisten die meer uitdaging zoeken
o algemeen: foutjes blijven noteren in het document op SP en verbeteren in
Chamilo. Hiervoor nemen we elk onze verantwoordelijkheid.
2) Afkeer of stress voor luisteroefeningen proberen te verminderen door:
o kwaliteit van de oefeningen te controleren en slechte opnames te vervangen door
betere
o enkele nieuwe strategieën uit te proberen: vb. luisteroefening over 2 weken
spreiden
o cursisten eerst thuis in optimale omstandigheden te laten luisteren / kijken
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9. VLAAMSE GEBARENTAAL

POSITIEF
67

82
158
234

246

253

266
267
338
362
553

723
981

NEGATIEF

leerkracht: heel bekwaam, ik leer veel
bij; lessen: interessant, dagelijkse
gesprekken staan voorop
uitmuntende leerkracht
leerkracht: heel geduldig, legt goed uit
en herhaalt; lessen: interessant, leerrijk
leerkracht: heel goed, leuk, veel
geleerd; cursusmateriaal: heel
overzichtelijk, veel foto’s, filmpjes met
gebaren
BA: gebarencafé was leuk

niveauverschil zorgt soms voor
problemen bij zowel de snel en traag
lerenden
lessen: moeilijk nu het een graadklas is,
vooral praten over weekend,
gebeurtenissen, niet meer interessant,
want weinig nieuws; cursusmateriaal:
uitbreiding thema’s zou leuk zijn (er
wordt veel herhaald doorheen de
niveaus)

leerkracht: gedreven, vakbekwaam,
vriendelijk; lessen: veel aandacht voor
communicatie waardoor je actiever leert
over de ganse lijn tevreden
tevreden
geen bedenkingen
leerkracht: heel aangenaam, kent
leerstof door en door
leerkracht: heel vlot in de omgang, kent
materie, brengt alles goed over,
geduldig, begripvol
super

1063

leerkracht: super, vriendelijk,
hulpvaardig, geduldig, flexibel (altijd
ruimte voor vragen, afwijken
onderwerp); lessen: aangenaam sfeer;
BA: meerwaarde, niet eenvoudig maar
leerrijk
lessen: veel spreken, dus je leert snel

1200

leerkracht: top; lessen: ideaal tempo

lessen: theorie, te eenzijdig; afspraken
vaak onduidelijk of verplaatst
cursusmateriaal: meer visueel materiaal
(films, foto’s) zou handig zijn

Positieve reacties: 15
Negatieve reacties: 4
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ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP VGT
Bespreking in september 2019
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II. FOTOGRAFIE

POSITIEF

NEGATIEF

12

leerkrachten: heel tevreden; kostprijs:
oké; cursusmateriaal: top

27
48

in orde
leerkracht: vakbekwaam

86

leerkrachten: tot nu toe tevreden over
niveau en didactiek; lessen:
afwisselend, je leert snel bij
leerkrachten: begaan met hun vak,
willen kennis goed overbrengen;
cursusmateriaal: goed
leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd;
lessen: aangenaam gebracht met
afwisselend theorie praktijk
leerkrachten: diverse aanpak en
specialiteiten, d.i. leerrijk
leerkrachten: de ene was een warhoofd,
maar met veel kennis en motiverend, de
andere een levende WikiPedia, bevlogen
en leert je op een andere manier naar
fotografie kijken
leerkracht: gepassioneerd, helpt
iedereen, geeft duidelijke antwoorden
op vragen
globaal gezien: vakbekwame
leerkrachten
leerkracht: oké; lessen: interessant en
afwisselend; BA: reis, prima

92

103

115
118

122

124
133
138

156

leerkrachten: sommigen vakbekwaam,
anderen niet, wel vriendelijk en attent;

soms te grote groepen, waardoor
begeleiding moeilijk loopt

cursusmateriaal: laat soms te wensen
over

1) Blijkbaar werden door SNT zowel het
aantal uitstappen als de afstand ervan
beperkt. Zeker in de MC modules is dit
niet verantwoord en moeten we voor de
zoveelste keer naar dezelfde locaties
gaan om te fotograferen. In MC-niveau
moet het de prioriteit zijn een locatie te
vinden die het best past bij een
onderwerp, ook al is deze wat verder
gelegen!
2) In de oude fotostudio is er te veel
verschil tussen de foto op de pc-monitor
en de foto op het grote scherm. Dit
moet toch oplosbaar zijn?
3) Voor onze grote groep is de oude
fotostudio ongeschikt als klaslokaal.
lessen: soms niets geleerd
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BA: goed!
183

lessen: soms te druk voor studiowerk
door de groepsgrootte, beter als het
verdeeld wordt over twee locaties; één
bepaalde leerkracht lijkt niet
gemotiveerd

184

lessen: goede mix tussen theorie,
creativiteit en praktijk; kostprijs: fair

190

tevreden

202

leerkracht: vakbekwaam

leerkracht: niet attent en vriendelijk
(vriendjespolitiek); cursusmateriaal: te
weinig in grote groepen, eigen materiaal
mee => dan is de leerkracht niet
geïnteresseerd
lessen: beter buiten, daar leer je meer

207
216

245

255
256
274

leerkracht: vakbekwaam, flexibel,
gemotiveerd, vriendelijk, attent; lessen:
interessant, afwisselend, gevarieerd,
leuk om buiten de school te gaan
leerkracht: top, legt goed uit en
herhaalt zonder probleem

leerkracht: vakbekwaam
leerkrachten en lessen: helemaal oké
kostprijs: te duur om als hobby te
blijven doen
kostprijs: erg duur om de hele reeks te
doen; cursusmateriaal: liefst geen
teksten die van het internet gehaald
zijn, die vinden we zelf ook wel

284

286

289
290

292
305

andere leerkracht: was wel vriendelijk,
maar legde enkel in de eerste les iets
uit en daarna moesten we ons plan
trekken; steeds meer middaglessen ten
koste van de avond

leerkracht: vakbekwaam, aangenaam in
de omgang; lessen: interessant; BA:
meerwaarde
leerkrachten: vakbekwaam
leerkrachten: supertof, zetten zich
150% in; lessen: leerrijk en goed
uitgelegd, aandacht voor iedereen, een
dikke pluim
leerkrachten en lessen: heel tevreden
lessen: degelijk, goed onderbouwd qua
theorie

cursus basisfotografie deel 1: enkele
instaplessen voor mensen die nog nooit
een fototoestel hebben gebruikt, waarin
je het toestel leert kennen en de
basisvaardigheden (gegevens bekijken,

63 | P a g i n a

opzoeken op toestel, knopjes leren
kennen, ...) zouden heel welkom zijn
312

leerkracht: tevreden

316
320

geen bedenkingen

333

leerkracht: vakbekwaam

345

349

leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd,
flexibel, vriendelijk, attent; lessen:
interessant, gestructureerd, afwisselend
voldoet

355
361

lessen: tevreden
leerkrachten: gemotiveerd, vriendelijk

368
372
373
376

leerkracht: vakbekwaam
leerkrachten: vakbekwaam
tevreden
leerkracht: goed, krijgen steeds een
nieuwe uitdaging

391

leerkracht: zeer goed, gestructureerd,
vakbekwaam

leerkrachten: dat er iemand anders voor
de groep staat dan je had verwacht, is
onaanvaardbaar; BA: reizen kunnen
beter georganiseerd worden; kostprijs:
te hoog
BA: kunnen beter; kostprijs: aan de
hoge kant

398
404

te veel leerlingen in een groep, dus
geen kwaliteit; De Tol is geen leuke plek

407

leerkracht: vakbekwaam, vriendelijk,
attent; lessen: gevarieerd,
gestructureerd; BA: leuk;
cursusmateriaal: aanvulling maar
praktijk is belangrijker
leerkracht: enorm tevreden

408

cursusmateriaal: oké

409

leerkracht: vriendelijk, attent,
respectvol, luisterend oor; lessen:
duidelijk, boeiend, leerrijk,
gestructureerd, goed voorbereid, goede
follow-up; cursusmateriaal: nuttig en
regelmatig aangevuld met bijkomend
lesmateriaal op papier, evenals links en
dingen in de Dropbox
leerkracht: topper, kennis van zaken,
kan het goed overbrengen; lessen:
gestructureerd, interessant,
afwisselend; zeer tevreden

429

groep van meer dan 15 is te groot
leerkrachten: soms niet goed
voorbereid; kostprijs: wordt wel duur

kleuren projector zijn niet goed
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434

451

leerkrachten: vakbekwaam, goed;
lessen: leerrijk, interessant;
cursusmateriaal: goed

457
460
467

469

492
493

509
515

leerkrachten: vriendelijk, attent; BA:
leerrijk; kostprijs: valt goed mee

521

goede leerkrachten gehad, gemotiveerd

530

leerkracht: vakbekwaam

535

leerkrachten: ik kies er die vakbekwaam
zijn, ze zijn ook vriendelijk, attent,
onderlegd; lessen: voldeden aan
verwachtingen; kostprijs: oké
leerkrachten: vakbekwaam, brengen
kennis goed over, top; didactische
hulpmiddelen: veelal goed

543
548
550

laatste semesters geen meerwaarde
wegens gebrek aan uitleg
leerkrachten: soms niet punctueel,
staan bijv. niet op de afgesproken
plaats; cursusmateriaal: kan bij
sommigen beter en meer
lokalen: ondermaats; lesmateriaal:
idem; leerkracht: niet gestructureerd, je
moet haar bij de les houden, weinig
lesvoorbereiding; lokalen en materiaal
zouden zoals in Arsenaalstraat moeten
zijn
soms te grote groepen
leerkrachten: enorm verschil tussen
leerkrachten qua opvolging, beoordeling
en individuele feedback

leerkracht: vakbekwaam; lessen: goed
en gestructureerd
leerkrachten: dikke pluim, vakbekwaam
en gedreven; BA: helemaal oké;
cursusmateriaal en kostprijs: idem

516

538

lessen: klassen te groot (max. 10)
omdat je persoonlijke begeleiding nodig
hebt; fotomateriaal in slechte staat
cursusmateriaal: te weinig voor te veel
cursisten; De Tol: te klein en niet
handig (kapotte stoelen en tafels)
cursusmateriaal in Blankenberge:
verouderd en niet genoeg ruimte

laatste modules leer ik niet veel nieuws;
ruimtes niet volledig aangepast (bv.
volledig verduisteren)
sommige echter zijn het helemaal niet
lokaal veel te klein, waardoor we niet
adequaat begeleid kunnen worden
leerkrachten: feedback kan soms beter,
net als evaluatie (uitleggen hoe men
aan een punt komt)

maak groepen kleiner
meer nood aan structuur, ging chaotisch
leerkrachten: gedreven tot zeer
gedreven; cursusmateriaal: nuttig en
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554

duidelijk tot zeer goed
leerkracht: goed

560

leerkrachten: meestal goede ervaringen

571
584

588

leerkracht: vakbekwaam, vriendelijk
leerkrachten: vakbekwaam, vriendelijk,
attent, geduldig; lessen: meestal
boeiend; BA: meerwaarde
nu een goede leerkracht

597

leerkracht: bekwaam, vriendelijk, attent

601

leerkrachten: twee van de drie, heel
tevreden, gestructureerd; lessen:
overzichtelijk, interessant, voorbereid,
afwisselend

607

615
623
624
629

te veel cursisten in de groep; te laag
aanbod avondcursussen na
basismodules
leerkrachten: sommigen zijn de naam
leerkracht niet waard

vroeger een aantal mindere of zelfs
slechte
leerkracht: geef wat meer tips
leerkrachten: 1 van de drie, nooit
volledig voorbereide lessen, hectisch
verloop, zoektocht op het moment zelf
naar locatie, in de studio veel tijdverlies
met klaarzetten materiaal, uitleg met
veel omwegen; inhoud verbeterde
enigszins na opmerkingen uit de klas,
maar verloop bleef hectisch
lessen waren niet aangepast aan het
avondmoment, zwak excuus dat het te
donker was om naar buiten te gaan
zelfde kritiek als hierboven

leerkrachten: divers team, tevreden
lessen blijven boeien, ook na 18
cursussen
leerkracht: belangrijk om regelmatig te
wisselen, want heel divers

633

zeer beperkt aanbod specialisaties;
groepen soms veel te groot (beperkte
begeleiding hierdoor); schaars
cursusmateriaal op sommige locaties
cursusmateriaal: eerder beperkt

634

leerkracht: heel gemotiveerd

635

cursusmateriaal: mager, geen
naslagwerk

642
644
650

leerkracht: onderlegd, vakbekwaam,
gemotiveerd, behulpzaam; lessen:
aangenaam
leerkracht: heel gemotiveerd,
meelevend; lessen: afwisselend,
interessant; BA: boeiend
zeer tevreden
leerkrachten: vakbekwaam, vriendelijk
leerkracht: divers

657

lessen: interessant

groepen te groot in te kleine lokalen

640

leerkracht: niet altijd ingezet voor de
juiste lessen
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660

leerkracht: vriendelijk, goede sfeer

666
699

kan niet veel beter
leerkrachten: vriendelijk, vakbekwaam ,
leuk om op locatie te gaan;
cursusmateriaal en kostprijs: oké
leerkrachten: gemotiveerd,
vakbekwaam

703

709
718

727
745
754
755
785

twee goede leerkrachten die de materie
goed overbrachten
leerkracht: geeft heel gefundeerd les,
en opbouwende feedback
leerkracht: eigen stijlen, soms volledig
voorbereid, anderen improviserend
huidige lerares: gedreven, enthousiast,
vakkennis

leerkracht: doet haar werk fantastisch

814

815

820
821

leerkrachten: niet allemaal even
gestructureerd; nieuwe beamers nodig
i.v.m. kleurkwaliteit
groepsgrootte is een probleem:
discipline, te klein lokaal, je kan haast
geen kant op tijdens fotograferen

leerkracht: goed voorbereid,
gestructureerd
leerkracht: uitstekend, geduldig,
deskundig; lessen: interessant en tothe-point, boeiend; cursusmateriaal:
klaar en duidelijk; kostprijs: betaalbaar
leerkracht: vriendelijk, vakbekwaam

805

812

(bv. 208)
leerkrachten: verschil in aanpak,
sommigen geven te veel theorie

vorige: lui, niet gemotiveerd, geen
interesse voor ons werk
deel 2 sluit niet aan op deel 1 (wat
hadden we al gezien, wat niet?); 1 en 3
veel gestructureerder dan 2; dat we een
avondgroep waren, bleek problematisch
groep is veel te groot voor studiowerk;
onvoldoende cursusmateriaal in De Tol
erbovenop
“Er is veel verschil tussen de
leerkrachten : sommige zijn goed
voorbereid, werken gestructureerd,
geven op het einde een gefundeerde
evaluatie terwijl anderen lak hebben
aan dit alles. Je moet dus een béétje
geluk hebben...” ; groep is te groot,
want de klas is te klein en er is te
weinig cursusmateriaal
kwaliteit hangt samen met de
leerkracht; lessen te traag, uitleg
oppervlakkig

leerkracht zeer gedreven en goed
leerkracht en cursusmateriaal:
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uitstekend
825

kwaliteit hangt samen met de
leerkracht; cursusmateriaal:
ontoereikend, klas te klein voor
groepsgrootte (vergelijk eens met
Syntra)
leerkrachten moeten geven wat ze goed
kennen, lesniveau moet omhoog

829
845

dit semester top

851

leerkracht: gemotiveerd; lessen:
kwaliteitsvol
leerkrachten: zeer tevreden; kostprijs:
oké
leerkracht: vriendelijk, attent; lessen:
interessant, afwisselend; BA: tevreden;
cursusmateriaal: oké
leerkrachten: gedreven, vakbekwaam;
cursusmateriaal: oké
ik koos bewust voor een leerkracht die
ik al tien jaar had: gemotiveerd,
flexibel, vriendelijk, attent,
gestructureerd, afwisselend

852
880

895
900

“In een vorig semester heb ik (en mijn
medeleerlingen) bijna niks bijgeleerd in
een les fotografie daar de leerkracht
ofwel vergat te komen, geen
lesvoorbereiding had gemaakt, ons een
opdracht gaf buiten en de ganse
namiddag niet meer te zien was enz...
Dat dit mogelijk is !!”

927

leerkracht: zeer goed, vriendelijk,
vakbekwaam

935

leerkracht: heel goed voorbereid,
vriendelijk, hulpvaardig; lessen:
gestructureerd
lessen: aangenaam; gestructureerd

941

nu is hij weggehaald uit de groep

leerkrachten: grote verschillen in niveau
en motivatie; lessen: idem, laag niveau
doordat iedereen slaagt in de
basismodules

930

936

groepen soms te groot (bv. 21 voor
mens en portret)

950

leerkracht: vakbekwaam, hangen aan
haar lippen; lessen: gestructureerd,
opbouwend, 100% tevreden
leerkracht: vriendelijk

953
960

leerkracht: helemaal tevreden
leerkracht: fantastisch, brengt les goed

lessen: heel saai, niet afwisselend, niet
boeiend gegeven
te grote groepen voor studiowerk;
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975
991
1004
1012

1016

over, vriendelijk
lessen: interessant; leerkracht: kan
lesgeven

leerkrachten: groot verschil in niveau

huidige leerkracht: super
leerkrachten: tot nu toe vakbekwaam,
gemotiveerd
leerkracht: doet het goed,
vakbekwaam; lessen: aangenaam,
interactief
huidige leerkracht: enkel positief;
aanbod en kostprijs: tevreden

niet van iedereen te zeggen

1020

leerkracht: staat open voor inbreng
cursisten

1036
1042

zeer tevreden
leerkracht: goed, vriendelijk,
vakbekwaam, gestructureerd; lessen:
interessant, leerrijk, positief dat hij zelf
materiaal meebrengt (bv. macrolenzen)
leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd,
vriendelijk, attent; lessen: leerrijk en
to-the-point; cursusmateriaal: niet
speciaal
leerkrachten: gemotiveerd,
vakbekwaam, vriendelijk, flexibel;
lessen: interessant
cursus: goed

1050

1059

1062

1065

1086

1089

1092

leerkrachten: tot nu toe gemotiveerd en
motiverend; lessen: interessant en
leerrijk met extra informatie;
cursusmateriaal: degelijk
leerkracht: vakbekwaam, sociaal
vaardig, communicatief; lessen:
interessant, gestructureerd, mix theorie
en praktijk, aandacht voor iedereen;
cursusmateriaal: zeer tevreden, syllabus
aangevuld met blaadjes
leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd,
flexibel, attent; lessen: interessant,
gestructureerd, afwisselend
leerkracht: vriendelijk

vorige leerkracht: niet gestructureerd,
wel aangenaam, was het niet gewoon
avondlessen te geven; leerkrachten:
niet op elkaar afgestemd (elk doet zijn
ding en klaagt dan dat we iets niet
kennen)
leerkracht: niet altijd gemotiveerd

kostprijs: vrij duur

geen fotostudio, maar een stuntelig
omgebouwd klaslokaal dat kan worden
omgevormd tot amateuristische studio
soms te grote groepen

leerkracht: wijkt veel af
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1093

leerkracht: vriendelijk, behulpzaam

1124
1150

1170

leerkracht: vriendelijk

1187

leerkrachten: enthousiast, afwisselend,
veel locaties kunnen bezoeken

1197
1202

1219

nu, leerkracht enorm gedreven,
afwisselende lessen, handige tips,
oprechte en opbouwende feedback
sommige leerkrachten: vakbekwaam
leerkrachten: elk eigen stijl

1251

leerkracht: prima, gepassioneerd,
vriendelijk, geduldig
leerkracht: tevreden, enorme bagage,
enthousiasmerend
leerkracht: zeer goed

1262
1264

vorig semester: leerkracht een ramp,
niet gedreven, steeds bespreking foto’s,
geen praktijk
andere leerkrachten: geen woorden
voor
leerkrachten: de ene is de andere niet
cursusmateriaal: kleuren zouden beter
zijn, niet recto-verso voor notities en
graag een kaft

leerkrachten: groot verschil in
vakbekwaam, structuur en evaluatie;
Lange Rei en Blankenberge niet geschikt
voor Apple; Brugge en Blankenberge
niet geschikt voor studiowerk

1269

leerkracht: leuk, gedreven; lessen:
afwisselend

1289

leerkrachten: goed tot zeer goed,
hulpvaardig, gemotiveerd

1292

leerkrachten: vakbekwaam,
gemotiveerd; lessen: gestructureerd,
gevarieerd; activiteiten: goed en
concrete afspraken; cursusmateriaal:
voldoende, niet buitensporig
leerkrachten: vakbekwaam, vriendelijk,
attent; lessen: afwisselend

1299

haal iOS en Android uit elkaar; graag
cursusmateriaal op papier, geen pdf’s
groot verschil in leerkrachten, niet
allemaal gestructureerd en voorbereid;
veel te grote groepen (begeleiding en
mogelijkheid tot fotograferen)
leerkracht: te veel van hak op de tak,
onduidelijke uitleg
cursusmateriaal: graag een digitale
versie om mee te nemen op de iPad
cursusmateriaal: beperkt, mag meer
technische gegevens bevatten

1223
1250

1252

leerkracht: volgt te veel zijn eigen
ideeën; lessen: iets te praktijkgericht

soms wordt te lang stilgestaan bij
cursisten die de basisvaardigheden
ontberen

groot verschil in lesgeven: soms te
weinig technische uitleg waardoor je
gaat achterlopen in een vervolgcursus
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=> meer uniformiteit in de cursussen
deel 1, 2 en 3
Positieve reacties: 122
Negatieve reacties: 81

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR 2 COLLEGA’S UIT DE VAKGROEP
FOTOGRAFIE
LEERKRACHT, LESSEN EN CURSUSMATERIAAL (VRAGEN)
Vraag 1 Wat zijn de drie voornaamste zaken die cursisten van een leerkracht verwachten?
Vakbekwaamheid en correctheid, structuur, inhoud
Vraag 2 Wat zijn de drie voornaamste zaken die cursisten van een les verwachten?
Goeie uitleg, goed cursusmateriaal, structuur en inhoud, goede werkruimte en materiaal!
Vraag 3 Wat doen we goed? Waar zijn we fier op?
Aangename sfeer, goede leerkrachten, gevarieerde lessen
Vraag 4 Welke opmerkingen vinden we geheel onterecht en waarom?
Onbekwame leerkrachten, de cursisten zijn soms te verwend en eisen veel.
Vraag 5 Welke verbeteracties zullen we uitvoeren op basis van de bemerkingen van onze
cursisten?
Samenwerking binnen de fotografie is alles behalve, veel kordater en uniform qua inhoud.
Gelijkvormigheid is helaas in de praktijk niet zo.
De slechte gewoonte om een eigen kwekerij van cursisten te hebben.
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III. INFORMATICA

POSITIEF

NEGATIEF

24
29

leerkracht: tevreden; lessen: tevreden
leerkracht: goed

36

leerkracht, lessen en cursusmateriaal:
niets op aan te merken

40

lessen: boeiend; leerkracht:
vakbekwaam; cursusmateriaal: goed
geschreven
lessen: heel praktisch, zo opgebouwd
dat elk aan zijn tempo kan werken;
cursusmateriaal: uitstekend
kostprijs en aanbod: positief

66

69

78
79

105
150
159
182
185

ik leer niet optimaal correct
programmeren (110 regels werkt, maar
40 is optimaal) => te veel zelfstandig
leren
Smartphone 2, leerkracht niet wat ik
gewoon ben
leerkrachten: begaan met vak, brengen
kennis goed over; cursusmateriaal:
goed
leerkracht: uitstekend
leerkracht: vakbekwaam, vriendelijk;
lessen: interessant
positief
leerkracht: legt alles uit op een ideaal
tempo
leerkracht: vakbekwaam

187

lessen: voldoen aan verwachtingen;
leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd

214

leerkracht: heel professioneel,
behulpzaam, geduldig, neemt iedereen
mee
leerkracht: vakbekwaam,
gestructureerd, heel vriendelijk

215

vreselijk jammer dat de ervaren, erg
creatieve leerkracht Photoshop niet
doorgaat met ons gevorderden

lessen: interessant

80
92

leerkracht: wist niet alles en leerde
soms van cursisten

lessen: niet erg gestructureerd, zelfs
chaotisch; cursusmateriaal: verouderde
computers
WordPress aandachtspunt: een
overzichtelijke samenvatting van de
praktische werkwijze ontbreekt,
waardoor we veel moeten noteren
terwijl de les doorgaat en instructies op
de pc moeten ingevoerd worden
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218

leerkrachten: geen kwaad woord over
hen!

221

leerkracht: hoed af voor hem

226

leerkracht: vakbekwaam, theorie en
praktijk
leerkracht: goed, uitgebreide uitleg

231

243

248

leerkracht: prachtige mens, enorme
vakkennis, heel behulpzaam

251
254

leerkracht: niet te “leerkrachterig” doen,
geeft immers aan volwassenen les
Photoshop: niets van cursusmateriaal
dat op papier staat, we kunnen toch niet
alles onthouden? En waarom gebruiken
we geen Wacom-tablet?
tijdens opendeurdag beweerde men een
hoog niveau na te streven, maar de
cursus was heel basic, dus niet voor
informatici, ook al had men beweerd
van wel

Da Vinci Resolve: te klein lokaal en
kijken schuin naar het projectiescherm

329

cursussen: innovatief; leerkrachten:
vriendelijk en behulpzaam; lessen:
goede sfeer, veel materiaal en
voorbeelden
lessen: heel positief, duidelijk en to-the- cursus: wat verouderd
point, leerrijk
leerkracht: zeer vakbekwaam,
vriendelijk, gedreven, geduldig, kent
leerstof 100%, brengt supergoed over;
lessen: interessant en gestructureerd
super leerkracht: 200 gemotiveerd;
cursusaanbod gevarieerd, interessant en
duidelijk uitgelegd, motiverend om te
blijven leren
leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd;
lessen: interessant, leer altijd iets bij;
cursusmateriaal: heel grondig en wordt
geüpdatet door de leerkracht; kostprijs:
schappelijk
leerkrachten: hartelijk bedankt voor alle
inspanningen om de leerstof interessant
en volledig te brengen
tevreden

332

uitstekend

352

geen negatief commentaar

386

SketchUp: fantastisch, heel
gestructureerd; leerkracht: veel geduld,
bereikbaar ook buiten les, doe zo voort

268
285

297

303

313
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400

leerkracht: kende zijn vak

428

leerkrachten: tevreden

430

leerkracht: vriendelijk en vakbekwaam;
cursusmateriaal: mooi verzorgd en
correct
leerkrachten: heel gedreven, geduldig,
vakbekwaam; notities: zeer duidelijk;
lessen: rustige en aangename sfeer;
dank
leerkracht: vakbekwaam, enthousiast;
lessen: interessant

432

450

leerkracht: kende voorkennis leerlingen
niet, onduidelijke syllabus, niet genoeg
geleerd

456

leerkrachten: goed; lessen: degelijk

459

leerkracht: probeerde alles zo goed
mogelijk uit te leggen

464

leerkrachten: goed; lessen: veelzijdig

466

leerkracht: deskundig en vakbekwaam:
héél belangrijk
leerkracht: vakbekwaam;
cursusmateriaal: goed, kan als
naslagwerk dienen
lessen: inhoudelijk goed

472

476
488

490

Lightroom: tevreden

495

tevreden

496
leerkracht: vriendelijk, attent

506

samen denken, beleven, creëren

507

leerkracht: prima, brengt materie speels
aan
leerkrachten: gemotiveerd,
vakbekwaam, flexibel, vriendelijk,
attent; lessen: interessant en
gestructureerd; kostprijs: oké, maar
echt het maximum
Photoshop, leerkracht is een krak,

522

lessen: combinatie diverse leerjaren niet
bevorderlijk voor kwaliteit
DaVinci montage: niet voldoende
ingelicht over moeilijkheidsgraad of
specificaties benodigde laptop/pc

te veel in functie van testen en
evaluaties
leerkracht: weidt soms uit over
irrelevante zaken

502

508

zou goed zijn om na elke les aan te
geven wat in Chamilo als opdracht
gemaakt kan worden
Smartphone: te schools, te veel
formaliteiten (toetsen), te veel cursisten
met verschillende smartphones en
Android versies

lessen: meer afwisseling mag (afwijken
van lesthema)
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begeleidt ons heel goed en individueel,
kent ook veel buiten Photoshop
523
527

532
535
550

568

tevredenheid hangt van cursus af
leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd,
flexibel, vriendelijk, attent; lessen:
interessant, gestructureerd,
afwisselend; cursusmateriaal en
kostprijs: tevreden
cursus: goed voorbereid, veel
oefeningen
ik kies leerkrachten die vriendelijk,
attent en vakbekwaam zijn
leerkrachten: gedreven tot zeer
gedreven; cursusmateriaal: nuttig en
duidelijk tot zeer goed
leerkracht: heel goed, gestructureerd,
vriendelijk, behulpzaam; lessen:
interessant met weetjes

580

581

zeer tevreden

582

588

leerkracht: fantastisch goed, vriendelijk,
geduldig, superlatieven;
cursusmateriaal: volledig, uitgebreid,
duidelijk; lessen: prima
leerkrachten: vakbekwaam, ervaren,
vriendelijk, attent, behulpzaam; lessen:
meestal boeiend; BA: meerwaarde
leerkrachten: momenteel goed

589

alles viel reuze mee

594

positief: leerkrachten zijn vakbekwaam
en brengen alles goed over, ook vaak
nuttige tips bovenop de cursus
leerkracht: vakbekwaam, vriendelijk,
attent; lessen: interessant,
gestructureerd, afwisselend
leerkracht: vakbekwaam; lessen:
interessant; cursusmateriaal: oké
zeer tevreden

584

596

609
610
612

617

eerste leerkracht: vakbekwaam,
gemotiveerd; lessen: gestructureerd;
cursusmateriaal: goed
leerkracht: tiptop, een prachtmens,
vriendelijk, attent

iPad senioren: graag een lesboek, want
anders moet je alles zelf neerpennen als
je een naslagwerk wilt
iedere les een schriftelijke proef: veel te
veel!!! Ook 50% les en 50% oefeningen
is te veel...

heb al mindere en heel slechte
leerkrachten gehad

lessen: soms veel zelfstandig werk,
waardoor sommigen afhaken
vervanger: onvoorbereid, kende het vak
niet, focuste op vlugge cursisten, ging
soms de mist in
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618

leerkracht, lessen en cursusmateriaal:
dik in orde

620

leerkracht: zeer goed

628

lessen: gestructureerd, tijd voor extra
vragen
kostprijs: heel goed; cursusmateriaal:
beschikbaar op school; leerkracht:
vakbekwaam, rustig, vriendelijk; lessen:
interessant; online te volgen cursus
leerkracht: vakbekwaam, heel
gemotiveerd, flexibel, attent,
vriendelijk; lessen: interessant,
afwisselend; cursusmateriaal: oké;
kostprijs: duur

643

646

647

659

698

leerkracht: vakbekwaam, vriendelijk,
gemotiveerd, kan vragen kwijt
leerkracht: 200% vakbekwaam,
gemotiveerd, flexibel en motiverend;
cursusmateriaal: meestal oké; kostprijs:
niet meer verhogen
zeer tevreden

702

leerkracht: heel bekwaam

713

tevreden

722

leerkracht: heel gemotiveerd, flexibel;
cursusmateriaal: duidelijk
leerkrachten: doorgaans vakbekwaam,
vriendelijk, attent, behulpzaam,
begripsvol, geduldig; lessen:
interessant, gestructureerd,
overzichtelijk, actueel

661

726

klassen: graadklas is geen oplossing
voor leerlingentekort; leerkracht kan
niet v oor iedereen goed doen

741

743

lessen: druk te hoog, te veel theorie, in
Acad07 heel onpraktische opstelling om
beamer of bord te volgen, middenblok
geen stekkers daar
leerkracht: uiterst bekwaam, zeer
tevreden

754
776

voorstel: iedereen stelt zich kort voor
aan het begin van een cursus en zegt
waarom hij die volgt, zo leren we elkaar
sneller kennen
cursus liever op pdf dan op papier

leerkracht: zeer goed, vakbekwaam,
flexibel, geduldig, heel geïnteresseerd in

testen zijn niet nodig, zeker niet heel
geregeld als in de lagere school
cursusmateriaal: beter inbegrepen in de
prijs
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voorgestelde technologieën; lessen:
heel goed in functie van cursist
777

795

leerkrachten: vakbekwaam, gedreven,
niet te schools; cursusmateriaal:
meestal uitgebreid genoeg om als
naslagwerk te dienen
leerkracht: heel vakbekwaam,
gemotiveerd, vriendelijk; lessen:
interessant, leerrijk
leerkracht: vriendelijk, komt helpen

797

zeer tevreden

804

leerkracht: vakbekwaam, geeft goed
les, staat open voor vragen en ziet
problemen, vriendelijk, attent;
cursusmateriaal en kostprijs: tevreden
leerkracht: rustig en geduldig; lessen:
goede sfeer; cursusmateriaal: oké;
kostprijs: democratisch; lessen:
workshop-systeem is heel aangenaam
leerkracht: vriendelijk, vakbekwaam,
luisterend oor; cursusmateriaal: goed
opgebouwd, leer veel bij op korte tijd
leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd,
gestructureerd
tevreden

792

811

833

848
854
859

leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd,
flexibel, vriendelijk, attent

863

871
876
877
878
882

916

te schoolse toetsen, wordt NIET
gewaardeerd

iPad voor senioren: frustrerend moeilijk
voor mij als beginner door verschillende
niveau leerlingen (is nochtans
beginnerscursus)
leerkracht: super, legt goed uit; lessen:
leerrijk; kostprijs: valt mee
ik kom voor de leerkracht
leerkrachten: vakbekwaam, vriendelijk,
geduldig; kostprijs: tevreden
leerkracht: heel gemotiveerd,
vakbekwaam
leerkracht: uitstekend, vriendelijk,
antwoordt graag, luistert goed naar
ideeën; lessen: afwisselend; kostprijs:
duur; cursusmateriaal: goed te
begrijpen
leerkracht: gemotiveerd, goede kennis
van theorie en praktijk, voorbeelden uit
de realiteit
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919

leerkrachten: tevreden, attent,
geduldig, leggen goed uit, motiverend

920

niet zo tevreden: ben gestopt door
omstandigheden, maar kreeg rest van
de cursus niet mee (staat nochtans allin op website)
Videobewerking: kleine schermen, geen
muispad

925
932
939

954

956

993

994

995
999

leerkracht: ene meer gedreven dan de
andere; cursusmateriaal: dik in orde
leerkracht: vakbekwaam, flexibel;
leerkracht: niet gestructureerd
cursusmateriaal: duidelijk; lessen:
leerrijk; kostprijs: laag
leerkracht: top, geduldig, goedlachs,
kan kennis overdragen, beheerst
leerstof
leerkracht: vriendelijk, attent, begripvol,
geduldig; lessen: interessant,
gestructureerd, afwisselend, leerrijk;
cursusmateriaal: oké
lessen: had meer les verwacht, nu is het
pure zelfstudie waarbij leerkracht zijn
ronde doet, hoe meer leerlingen, hoe
langer dit duurt; kan eigenlijk geheel
van thuis uit gedaan worden waarbij
leerkracht feedback geeft via internet
Excel deel 2: mathematische invalshoek
van de oefeningen is erg uitdagend voor
een niet-beginner
leerkracht, cursusmateriaal en kostprijs:
prima, heel gedreven mensen
leerkracht: heel aangenaam; lessen:
duidelijk; cursusmateriaal: bruikbaar

1005

algemeen tevreden

1008
1009

leerkracht: vriendelijk, vakbekwaam,
gemotiveerd, flexibel, attent
goede uitleg en oefeningen

1015

toepasbaar in mijn job

1019

leerkracht: heel vakbekwaam,
vriendelijk en gemotiveerd
Gimp: heel tevreden, leerkracht
vakbekwaam, gemotiveerd, open voor
inbreng cursisten, flexibel; lessen:
gestructureerd, afwisselend;
cursusmateriaal: heel goed uitgewerkt,

1020

lessen: nieuwe zaken overzichtelijker en
stap voor stap brengen
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instructieboek
1040

1057

Gimp, leerkracht: heel geduldig, klaar
en duidelijke uitleg, niets is te veel, doet
haar job met hart en ziel
lessen en leerkrachten: kwaliteit

1067

cursusmateriaal niet voldoende
geüpdatet, soms taken die ik vijf jaar
geleden in een andere cursus maakte

1073

positief

1081

Excel, super leerkracht, heel
aangenaam, bereidwillig

1099

leerkracht en cursus: heel tevreden,
goede uitleg, maakt er haar werk van
leerkracht: enthousiast, kan zich
verplaatsen in haar leerlingen

1111
1122

tevreden

1130

leerkracht: gemotiveerd, flexibel,
geduldig, respectvol t.o.v. creaties;
lessen: gestructureerd, goed
voorbereid; een leerkracht die met
liefde lesgeeft
leerkracht: vakbekwaam, leert zelf
onderzoeken
cursusmateriaal: goed; lessen:
afwisselend
leerkracht: vakbekwaam, legt zaken
eenvoudig en aantrekkelijk uit; lessen:
zeer aangenaam
leerkracht: grote vakkennis, gedreven

1132
1141
1144

1151
1153

leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd,
vriendelijk, attent

1159

goede aanpak, leerrijk

1166

leerkracht: vriendelijk, vakbekwaam

1172

1182

leerkracht: respectvol, vriendelijk in de
omgang met iedereen, stelt zich niet
boven cursisten en toch autoriteit,
vriendelijk, goed voorbereid, speelt in
op vragen; cursusmateriaal en
kostprijs: tevreden
leerkracht: heel vakbekwaam, geduldig,
vriendelijk, attent, goed voorbereid en
behulpzaam
heel tevreden over leerkracht

1185

top

1179

1201

kostprijs: hoog

klas verkeerd ingericht: opzij kijken en
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leerkracht zit achter pc dus hoor het
niet goed
1207
1214
1230
1231
1233
1237

leerkracht: niets dan lof; lessen: de
interessante weetjes maken het boeiend
leerkracht: vakbekwaam, bereid om te
helpen
leerkrachten: tevreden over allemaal,
vakbekwaam en gemotiveerd
leerkracht: vriendelijk en attent;
cursusmateriaal: tevreden
leerkracht is perfect
lessen: interessant; leerkracht: goede
begeleiding

1240
1241

er is geen cursusmateriaal

1260

GPS, leerkracht goed op de hoogte van
toestellen en toepassingen, vriendelijk,
attent, weet mensen aan te pakken;
lessen: interessant ; cursusmateriaal:
niet te moeilijk en goed om op Chamilo
te oefenen
leerkrachten: vakbekwaam en
gemotiveerd
leerkrachten: vriendelijk, attent,
gemotiveerd; lessen: gemotiveerd,
afwisselend, goed gegeven;
cursusmateriaal: oké
leerkracht en cursusmateriaal: tevreden

1265

tevreden

1266

leerkracht: uitzonderlijk goed op de
hoogte; lessen: paste een nieuwe
release direct in, interactief, interessant
voor iedereen, oefeningen uitdagend
leerkrachten: wel bewondering voor de
parate kennis

1243
1246

1280

1282

1288

1290

lessen: tempo ligt wat te hoog

leerkrachten: sommigen teren te veel
op parate kennis, waardoor
geïmproviseerd wordt lesgegeven;
hierdoor zijn er ook geen goede notities
lessen: te chaotisch, niet
gestructureerd, ging in op vragen van
gevorderden terwijl het een basiscursus
was

leerkracht: heel tevreden, vakbekwaam,
geduldig; lessen: aangename sfeer;
cursusmateriaal: heel uitgebreid, zowel
theorie als oefeningen
leerkracht: vakbekwaam, tijd voor
vragen; kostprijs: oké
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1293

leerkrachten: allen gemotiveerd,
gedreven

1296

geen bedenkingen

1297

algemeen tevreden

Positieve reacties: 145
Negatieve reacties: 46

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR 5 COLLEGA’S UIT DE VAKGROEP
INFORMATICA
LEERKRACHT, LESSEN EN CURSUSMATERIAAL (VRAGEN)
Vraag 1 Wat zijn de drie voornaamste zaken die cursisten van een leerkracht verwachten?
Vakbekwaamheid, structuur, volwassen aanpak, gemotiveerd
Vraag 2 Wat zijn de drie voornaamste zaken die cursisten van een les verwachten?
Goeie uitleg, goed cursusmateriaal, structuur en dat er nog steeds les gegeven wordt!
Vraag 3 Wat doen we goed? Waar zijn we fier op?
Vakbekwaam, duidelijkheid en structuur
Vraag 4 Welke opmerkingen vinden we geheel onterecht en waarom?
Probleem in de graadklassen, te lang wachten, …
Vraag 5 Welke verbeteracties zullen we uitvoeren op basis van de bemerkingen van onze
cursisten?
De mensen die te veel testen geven en lesgeven op een schoolse manier weten dit wel van
hunzelf.
Klasinrichting
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IV. KOKEN

POSITIEF
15

NEGATIEF

leerkracht: vakbekwaam; lessen:
interessant, zelden afgelast wegens
ziekte

18

20

38

42
49
53
57

leerkracht: kende tot op laatste dag
naam van cursist niet, raar om punten
te krijgen als ze niet weet wie je bent;
lessen: moeite om goed te begeleiden,
bij een vraag wordt alles je gewoon uit
handen genomen
leerkracht: heel vriendelijk, duidelijke
uitleg, een van de betere, to-the-point,
behandelt ons als volwassenen en
gelijken; cursusmateriaal: duidelijk en
kwaliteit
leerkrachten: goed; lessen: leerrijk, je
neemt tips mee die bruikbaar zijn;
kostprijs: correct
ja op alle vragen
leerkracht: super behulpzaam,
vriendelijk voor iedereen
leerkrachten: beheersen hun vak en
luisteren naar wensen van cursisten
leerkrachten: super; lessen: goed
beschreven, goed uitgelegd; kostprijs:
valt goed mee

62

“Ik heb al diverse leerkrachten gehad
die volwassen konden omgaan en maar
nu voel ik mij opnieuw bijna kleuter.”
25 personen is een te grote groep om
iedereen aan het werk te laten

81
88

111

leerkrachten: vakbekwaam,
gemotiveerd, prettig in de omgang;
lessen: het liefst de niet-schoolse
aanpak
leerkracht: vakbekwaam, vriendelijk,
hulpvaardig, aanmoedigingen doen
deugd; lessen: een meerwaarde in het
koken, zeker voor feesten

137

154

kostprijs: aan de hoge kant; BA: er zijn
er te weinig

het lokaal heeft al een tijd een
GRONDIGE POETSBEURT nodig, kasten,
lades, hoekjes, het is gewoon erg...
Vraag eventueel hulp van cursisten
cursusmateriaal: niet aangepast, alles
moest elke les handmatig worden
aangepast; leerkracht: geen overzicht
over de studenten, altijd dezelfde die
opruimden; geen meerwaarde voor zijn
geld

leerkracht: goed; lessen: afwisselend
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161

169

179

leerkracht: vakbekwaam, flexibel,
luisterend, gemotiveerd;
cursusmateriaal: prima behalve de
vaatwas
leerkracht: professioneel, vakbekwaam,
vriendelijk, behulpzaam; lessen:
gevarieerd; cursusmateriaal: degelijk
leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd

212
237

alles oké
leerkracht: vriendelijk, attent, heel
vakbekwaam

239

Bistro: vakbekwaam, vriendelijk,
behulpzaam

240
270
276
314

318
336

339

keuken is aan een grondige vernieuwing
toe
kwaliteit van de witte wijn in ‘bag’ is
beneden alle peil, waardoor de kwaliteit
van de gerechten daalt (ook andere
wijnen kunnen beter)
beperk inschrijvingen tot 24 (voorziene
plaatsen)

rustig overkomen bij studenten
globaal gezien vrij tevreden, kostprijs:
democratisch; leerkrachten: geven het
beste van zichzelf, inhoudelijk en
didactisch
leerkracht: super; lessen: leuk en
interessant; kostprijs: super
leerkrachten: vriendelijk en behulpzaam

397

leerkracht: heel attent, vakbekwaam,
gestructureerd
kwaliteit en verscheidenheid
ingrediënten: prima

482

lessen: tweede maal dat ik deze volg en
jammer dat de oude cursus niet is
herwerkt (geen correcties aangebracht);
cursusmateriaal en kostprijs: niet erg
tevreden; keuken: verouderd, niet
proper, niet hygiënisch!

lessen: gestructureerd, afwisselend;
leerkracht: vriendelijk, attent
leerkrachten, cursusmateriaal, kostprijs:
oké
zou het iedereen aanbevelen,
leerkracht: vakbekwaam, heel
behulpzaam, perfecte uitleg, goed
voorbereid, altijd vrolijk en vriendelijk...
Zalig.

394

431

lokaal: niet aantrekkelijk, vuil rond de
ramen, opfrissing of vernieuwing nodig

zou graag eindresultaat aan het begin
van de les zien op foto, slide, ...

hulpbenodigdheden als keukenrol soms
moeilijk of niet te vinden

leerkracht: tof, vriendelijk, attent, zeer
veel ervaring, vakbekwaam, wordt niet
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491

zenuwachtig bij verbeteren, geduldig,
heeft overal een oplossing voor; lessen:
geen enkel saai moment, vol tips, gaat
volledig op in haar lessen, uitleg en vele
demonstraties; Chapeau!
leerkracht: vriendelijk, goed; lessen:
goed en interessant; cursusmateriaal:
volledig

497

sfeer is gelukkig goed

519

leerkracht: top, toont haar liefde voor
het vak, daarom blijf ik met goesting
komen
kostprijs: interessant en een troef
leerkracht: vakbekwaam, vriendelijk;
lessen: leerrijk; cursusmateriaal: goed;
zeer tevreden
lessen: interessant

540
627

641

651

leerkracht: super, heel gedegen; lessen:
heerlijke menu’s

671
707
719

alles in orde
leerkrachten en cursusmateriaal: goed
leerkracht: vakbekwaam, duidelijke
uitleg, niet streng; goede sfeer

720
740

leerkracht en cursusmateriaal: prima
bakken, leerkracht heel gemotiveerd,
kennis van zaken, goede sfeer; huidige
module inhoudelijk beter dan de vorige

cursusmateriaal: weegschalen kloppen
niet altijd of werken niet goed, sommige
keukenrobots kunnen niet op de laagste
stand draaien
te veel cursisten: enkel groenten of
aardappelen schillen e.d. zou niet
mogen (5 per groepje is te veel);
gerechten ook in dalende lijn, omdat
sommigen denken dat ze in een cursus
voor veganisten zitten
5 cursisten per groep per bereiding is te
veel

bepaalde recepten werden herhaald; er
waren te veel cursisten waardoor ik
vooral heb afgewassen, maar dat kan ik
al, ik ben hierom gestopt en dat is
jammer, want ik vond de lessen
interessant en leuk

lessen: druk, te veel cursisten, kleinere
groepjes nodig; graag een extra avond
aanbieden
lessen: graag meer dan enkel de
‘klassiekers’, meer mee met de huidige
trends, bv. cake pops maken, cupcakes
versieren, met suikerfondant leren
werken, boetseren van een figuur in
suikerfondant, een vegan cake maken,
werken met 'specialere ingrediënten' vb.
matcha, enz...; we kennen alle variaties
op appeltaart nu wel, graag
uitdagender, moderner en meer
technieken
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768

leerkracht: heel gemotiveerd, grote
productkennis, toffe madam

818

leerkracht: goed en toegankelijk

826

leerkrachten: competent, houden
rekening met individu; bakken: hoog
niveau, enthousiaste leerkracht met oog
voor kwaliteit en materiaal
leerkrachten: heel tevreden; aanbod en
prijs: goed

846

872

bistro gevorderden: positief

897

leerkracht: super, heel onderlegd, altijd
enthousiast, dikke pluim
leerkrachten: tevreden, attent,
geduldig, goede uitleg,
enthousiasmerend
leerkracht: heel ervaren; lessen: leerrijk
en interessant; BA (restaurants, wijnen,
thee, vis, ...): verrijkend en lekker;
cursusmateriaal: uitgebreid en bijzonder
goed
leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd,
flexibel, altijd bereid om bijkomende
uitleg te geven
leerkracht: de belangrijkste reden
waarom ik naar SNT kom

919

940

947

1027
1029

1032

1049
1084
1087

1103

cursusmateriaal: ruim aanbod, maar
enkele bakvormen ontbreken zodat
uitdelen van taarten niet heel efficiënt
verloopt
i.p.v. ene week volledig vis, andere
volledig vlees, een combinatie
overwegen?
recepten zijn na opmerkingen en
eventuele verbeteringen nog niet
aangepast op website: dit kan een
meerwaarde zijn

cursusmateriaal: verouderde kookplaten
en vaatwasmachine

lessen: te weinig volgens seizoen,
hoeveelheden niet aangepast aan
cursisten
leerkracht: heel vriendelijk en
behulpzaam, ook tegenover een leek,
heel veel vakkennis, antwoordt op elke
vraag; lessen: interessant, afwisselend,
verlopen heel vlot; cursusmateriaal:
heel uitgebreid, niets te kort; kostprijs:
niet overdreven voor wat je krijgt
leerkracht: toffe, vriendelijke dame
leerkracht: vakbekwaam; lessen:
interessant, afwisselend
leerkracht: attent; lessen: afwisselend;
aanbod: tevreden; cursusmateriaal en
kostprijs: oké
leerkracht: vakbekwaam, neemt tijd om

cursusmateriaal: niet up-to-date
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1128
1142

1143

1149

1151
1164

1174

1191

1195

1204
1209
1294

iedereen mee te krijgen; lessen:
interessant, elke cursist komt aan bod,
haalbaar niveau voor iedereen;
cursusmateriaal: goed, elke les een
volledig uitgeschreven menu om in
kleine groepjes te maken
leerkracht: vriendelijk en attent
leerkrachten: vakbekwaam; lessen:
afwisselend, want steeds nieuwe
recepten en nieuwe producten die
uitvoerig worden besproken; BA:
kookdemonstraties bij een chef-kok in
een restaurant zijn zeer interessant
leerkracht: communicatief, goed
contact, bijstand => goede sfeer;
aanbod: rijk en afwisselend; kostprijs:
zeker geen rem
leerkracht: vakbekwaam en
gemotiveerd; lessen: goed;
cursusmateriaal: oké
leerkracht: grote vakkennis, gedreven
leerkracht: superlieve juf, legt alles
goed uit, bekwaam om mensen te
begeleiden; lessen: zeker interessant,
termen duidelijk; een aangename
ervaring; kostprijs: oké
leerkracht: zeer tevreden

lessen: voor trendy of feestelijk koken
zijn de ingrediënten soms wat
eenvoudig

leerkrachten: tevreden; aanbod:
tevreden; kostprijs: wel hoog, maar we
eten heerlijke dingen
leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd,
flexibel, vriendelijk en vooral creatief;
lessen: afwisselend en interessant, we
mogen onze mening zeggen en kunnen
creatief zijn; cursusmateriaal: oké
leerkrachten: zeker vakbekwaam en
gemotiveerd, vriendelijk
leerkracht: vriendelijk, gemotiveerd;
kostprijs: prima; lessen: goed
leerkracht: super, veel praktische tips,
toont alles goed voor

keuken: kan beter, nieuwe
afwasmachine is slechter: we moeten
nu alles zelf afdrogen; keuken en
materiaal zijn vuil...

Positieve reacties: 64
Negatieve reacties: 28
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ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP KOKEN
LEERKRACHT, LESSEN EN CURSUSMATERIAAL
Vraag 1 Wat zijn de drie voornaamste zaken die cursisten van een leerkracht verwachten?
Vakbekwaamheid..
Motivatie, professioneel.
Behulpzaam, geduldig.
Vraag
-

2 Wat zijn de drie voornaamste zaken die cursisten van een les verwachten?
Variatie.
Goed beschreven cursus.
Goede voorbereiding.

Vraag
-

3 Wat doen we goed? Waar zijn we fier op?
Variatie in de lessen.
Leerrijke lessen.
Kwaliteit.
Geduld.
Uitgebreid materiaal.

Vraag
-

4 Welke opmerkingen vinden we geheel onterecht en waarom?
Niet voldoende materiaal; niet up to date: onze keuken is zeer goed uitgerust.
Veel reactie op de weegschalen en de nieuwe vaatwasmachine; moeten juist gebruikt worden!
Iedere les vis of vlees; we zorgen voor voldoende variatie in de lessen.
Te weinig werk.

Vraag
-

5 Welke verbeteracties zullen we uitvoeren op basis van de bemerkingen van onze cursisten?
Er is veel reactie op de netheid in de klas; we zijn afhankelijk van het stadspersoneel.
Keukenvloer en eiland zullen grondig aangepakt worden.
Minder cursisten in de klas ( is al meermaals besproken met de directie).
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V. MODE

POSITIEF
7

11

26
46

NEGATIEF

leerkracht: zeer goed, vakbekwaam,
oog voor detail, iedereen komt aan bod,
vriendelijk
leerkracht: vakbekwaam; lessen:
vorderen goed, je leert elke week iets
bij
leerkrachten: goed, vakbekwaam
Retouche, leerkracht: heel goed,
ervaring, kennis

47
52
53
57
64
102

leerkracht: zeer tevreden
leerkrachten: vakbekwaam en luisteren
naar cursisten
leerkrachten: super; lessen: goed
uitgelegd; kostprijs: valt mee
leerkracht: enthousiast, veel vakkennis,
begaan met cursisten
leerkracht: super

136
139
165
166

181

235

leerkracht en cursus top
leerkrachten: toppie, vriendelijk,
vakbekwaam; lessen: interessant
leerkrachten: heel vakbekwaam, pikken
makkelijk in op datgene waar je mee
bezig bent, behulpzaam; kostprijs:
tevreden
leerkracht: heel vakbekwaam,
gemotiveerd, niets is te veel gevraagd,
behulpzaam met de glimlach;
cursusmateriaal: oké; BA: top
naaien beginners, leerkracht: prima,
lessen interessant

lessen: een half jaar is te kort om veel
af te werken, te weinig tijd om eigen
kledij aan te passen; oude kleren
bewerken en aanpassen zou goed
passen in deze cursus
lokaal: niet geschikt, geen aangepaste
tafels, elektriciteit is onveilig

lessen: het kan niet dat er in februari
een beginnersgroep bijkomt, want zo
krijgen we plots veel minder aandacht –
hierom zal ik waarschijnlijk stoppen
veel te grote groep => te weinig aan
bod

na Nieuwjaar komen er twee groepen
bij, zo moet de leerkracht zich plots
over beginners, invallers en
gevorderden bekommeren; hierdoor
verlopen de lessen veel chaotischer dan
eerst en zitten we zodanig veel te
wachten dat we soms bijna niets gedaan

88 | P a g i n a

krijgen in de les... Hopelijk komt hier
een oplossing voor.
238

247

280

282

294

298
302

308

341

Breien: minder interessant, verouderde
cursus, ouderwetse opdrachten, lessen
niet voorbereid, onpedagogische aanpak
leerkracht: heel tevreden, ervaren,
creatief, inzicht in de cursus, klare taal,
heel geduldig
leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd,
geduldig, vakkennis, legt begrijpelijk
uit, goede tips; cursusmateriaal: dik
oké; lessen: aangename sfeer
leerkrachten: aangenaam,
professioneel; cursusmateriaal: heel
tevreden
lessen: heel uitgebreid en gevarieerd,
verschillende technieken die we kunnen
uitvoeren; leerkracht: weet waarover ze
praat, kan altijd vragen stellen, nuttige
antwoorden
leerkrachten: allen onderlegd in hun
domein
patroonaanpassing: niets dan positief,
leerkracht: heel bedreven met haar vak
en de cursisten; lessen: heel
interessant, gestructureerd,
afwisselend, zou zeker een derde
module volgen
leerkracht: vriendelijk, rustig,
vertrouwd, correct, geduldig; kostprijs:
best oké
leerkracht: heel tevreden, motiverend,
zeer goed voorbereid

353
354
395

alles super
fantastisch
alles oké

405

leerkracht: vakbekwaam; lessen:
werken op eigen tempo, leerrijk,
aandacht voor detail, ongedwongen
sfeer; cursusmateriaal: lokaal degelijk
uitgerust
BA: Londen was om nooit te vergeten
cursusmateriaal: zeer degelijk

413
416
421

leerkracht: vakbekwaam, boeiende
begeleiding

lessen: jammer dat ik verplicht kledij
maak die ik nooit zal dragen
lessen: jammer dar je zo lang moet
wachten, bij twee lokalen worden vooral
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mondige cursisten gehoord; kostprijs:
duur
425
485

leerkracht: top, duidelijke uitleg, zeer
vakbekwaam, kan veel leren van haar
leerkracht: vriendelijk, onderlegd

499

positief: tijdschriften, materialen, hoge
tafels, patroonpapier e.d.

520

leerkracht: heel tevreden in alle
opzichten
leerkracht: heel gedreven en
enthousiast

529
541

leerkracht zeer goed; lessen:
interessant

556

lessen: interessant; leerkrachten:
vriendelijk met veel inspiratie

562
563

575
576
621
636
637

638
676

678

1) bij voorbeelden op kopie de hele klas
betrekken; 2) kopieën: duur voor 4
blaadjes ; 3) leerkrachten hebben het
soms te veel over zichzelf en bepaalde
klachten, terwijl ik van sociale, positieve
contacten houd

kostprijs: aan de hoge kant
naaien en lingerie, leerkracht: top,
vriendelijk, attent, ervaren; lessen:
verlang elke week ernaar, geven rust;
cursusmateriaal: tevreden
leerkracht: attent, respectvol, geduldig,
zeer vakbekwaam
leerkracht: heel vakbekwaam, leer veel
bij
leerkracht: attent en vriendelijk,
vakbekwaam
leerkracht: vakkennis, flexibel;
lesmateriaal: goed
leerkracht: heel gemotiveerd, zeer
onderlegd, respectvol, hartelijk, eerlijk,
behulpzaam; materiaal: uitstekend
leerkracht: zeer lief, vakbekwaam en
gemotiveerd
leerkrachten: zeer vakbekwaam;
afwerkingstechnieken: cursus zit goed
in elkaar

cursus: niet heel tevreden, staan
regelmatig fouten in

naaien: cursus heeft geen logische
opbouw en structuur; er zat een leemte
na beginners, er viel nog zo veel te
leren; kostprijs: niet transparant, bij
inschrijving lees je dat een cursus
inbegrepen is, maar je betaalt toch voor
kopieën + nergens een richtprijs voor
verbruiksmateriaal

leerkrachten: stuk voor stuk heel
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680
684
695

706

bekwaam en hulpvaardig; BA: heel goed
voorbereid en betaalbaar; kostprijs: niet
goedkoop maar ik betaal omwille van de
kwaliteit
alles oké
leerkrachten: heel tevreden
leerkracht: heel gedreven en
vakbekwaam, zoekt oplossing voor elk
probleem, schoolt zichzelf bij
leerkrachten: heel bekwaam en zelf
leergierig, vinden oplossingen op al je
problemen

724
757

766

773

779
782
794
801
857
870
889

891

917

leerkracht: niet goed voorbereid, niet
aan iedereen evenveel aandacht
leerkrachten: tevreden, vakbekwaam,
vriendelijk, flexibel, hulpvaardig,
gemotiveerd; BA: interessant, goed
voorbereid, betaalbaar;
cursusmateriaal: niet duur; lessen: kijk
uit naar elke nieuwe lesdag
leerkracht: heel tevreden over aanpak,
vriendelijk, vakbekwaam; BA: heel
interessant, goed georganiseerd;
cursusmateriaal: tiptop
leerkracht: vakbekwaam en
gemotiveerd; lessen: gestructureerd,
vlot, interessant
alles prima oké
leerkracht: heel vriendelijk, altijd bereid
uitleg te geven; kostprijs: meevaller
leerkracht: heel vakbekwaam,
toegankelijk, geduldig, niets dan lof
geheel tevreden
leerkrachten: heel tevreden, toffe
mensen, vakbekwaam
heel tevreden over alles
naaien gevorderden, leerkracht: zeer
tevreden

cursusmateriaal: iets bredere diepere
tafels zouden handig zijn

lessen: voor eerste jaar gevorderden
beter iedereen iets gelijkaardigs laten
maken
lessen: voel me beter als ik alles goed
begrijp en het tempo niet te hoog ligt,
wat ik wel had in Lingerie 2 (te veel
theorie en te weinig tijd om dingen af te
werken)
niveau gevorderden is niet altijd
hoogstaand; in januari kwamen er dan
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nog beginners bij waardoor de
leerkracht nog amper tijd heeft, ik
schreef me niet in voor een gemengde
klas
971

988

leerkracht: goed, geduldig,
vakbekwaam; lessen: aangenaam, kan
op mijn gemak alles verwerken en
vragen stellen; cursusmateriaal: alles
aanwezig en goed onderhouden
leerkracht: super, vakbekwaam,
vriendelijk, attent; cursusmateriaal:
prima; BA: leerrijk
leerkrachten: prima

1000

leerkracht: vriendelijk, gemotiveerd

1007

leerkracht: attent, geduldig, lief; lessen:
leer veel bij
leerkracht: super
leerkracht: fantastisch, geeft met liefde,
passie en geduld les
alles oké
leerkracht: tevreden, attent, vriendelijk,
gestructureerd
leerkracht: vriendelijk, vakbekwaam,
behulpzaam; BA: schitterend, goed
gevuld en interessant programma,
betaalbaar, heel goed voorbereid (een
voorbeeld)

979

1023
1043
1054
1060
1100

1112

1118
1140
1188
1190
1211

groep veel te groot => duurt een uur of
langer voor je hulp krijgt, heel
frustrerend, want zo kun je niet
beginnen werken of doorwerken...
Demotiverend om verder te komen.

volg al jaren les, en mis iedere keer een
handleiding bij het maken van kleren

valt dit jaar erg tegen: veel te grote
groep, komen niet genoeg aan bod,
leerkracht heeft het over persoonlijke
problemen, grote ontevredenheid bij
cursisten
topjuf
leerkracht, lessen en cursusmateriaal:
tevreden
topleerkracht, aangename en goede
uitleg; BA: Gent was zeer leuk
leerkracht: vakbekwaam, flexibel,
vriendelijk
leerkracht: vakbekwaam, vriendelijk,
attent, ernstig; lessen: interessant, leer
veel bij, ruimte voor vragen;

cursusmateriaal: soms problemen met
naaimachines en strijktafels tegen het
einde van het jaar waardoor de
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1218

1221
1224
1225

1255
1256

1257

1284
1300

cursusmateriaal = oké
Lingerie, leerkracht: vakbekwaam,
flexibel, gestructureerd, inspirerend;
BA: bezoek aan 4 bedrijven was heel
interessant
leerkracht: gemotiveerd
leerkracht: professioneel; lessen: goed
gegeven; BA: interessant
leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd,
flexibel; BA: goed georganiseerd,
boeiend en leerrijk
lessen: interessant; leerkracht:
vriendelijk en ervaren
cursusmateriaal en kostprijs: tevreden

wachttijden oplopen

lokalen: niet tevreden over inrichting,
onvoldoende spiegels en privacy per
lokaal om te passen; niet tevreden over
de overlockmachines: ze werken niet
mooi af (moet thuis afwerken);
apparaat voor versteviging op strijken
werkt niet goed; soms niet genoeg
strijkijzers

leerkracht: vakbekwaam, gemotiveerd,
flexibel, vriendelijk, attent, behulpzaam;
BA: zeer tevreden; cursusmateriaal: oké
leerkracht: tevreden
groep wel te groot, niet altijd voldoende
begeleiding hierdoor
leerkrachten: vriendelijk, attent; lessen: cursusmateriaal: recto verso is niet
interessant en afwisselend;
handig als je wilt bijschrijven met
cursusmateriaal: al bij al goed
kleuren, want die drukken door op de
onderliggende bladzijde

Positieve reacties: 83
Negatieve reacties: 24
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ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP MODE

Vraag 1:
1)Vakbekwaamheid van de leerkracht (+- 40x pos)
2)Vriendelijkheid van de leerkracht (+- 20x pos)
3)Motivatie van de leerkracht (+- 15x pos)
Daarna volgt in volgorde van aantal antwoorden:
Ervaring; kennis; behulpzaam; flexibel; enthousiast; inspirerend; leergierig; attent; …
Vraag 2:
1)Cursusmateriaal (overzichtelijk, duidelijk, structuur, vernieuwend, fouten, recto/verso afgedrukt) (+20x pos / 3x neg)
2)Inhoud van de lessen (interessant, bijleren) ( +-15x pos / 2x neg)
3)Dat men voldoende aan bod komt / voldoende aandacht krijgt (7x pos / 9x neg) (te grote groepen,
cursisten die in januari bij september groepen komen)
Vraag3:
Over de BA is iedereen tevreden (goed voorbereid, interessant, leerrijk, …)
Vraag4:
Over de meeste negatieve commentaren die slechts 1 of 2 maal voorkomen:
*Elektriciteit onveilig: de cursisten kiezen er zelf voor om in het midden van het lokaal te naaien,
stopcontacten zijn er aan de muren.
*Verplichte werkstukken in het 1° jaar
*Verplichte werkstukken in het 2° jaar opleggen: willen we niet doen. Eigen creatie en keuze is één van
onze sterke punten.
*Kostprijs kopieën: De cursist betaald €2 voor losse kopieën gedurende het hele jaar. Hiervoor krijgen
ze kopieën van hun model, afwerkingstechnieken,… +- 15 per jaar
*Problemen met apparatuur op het einde van het schooljaar: gedurende het hele schooljaar brengen
we alle defecte apparatuur naar professionele herstellers.
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Vraag 5:
* De cursus “basis naaien” aanpassen waardoor we een cursus voor de gevorderden kunnen aanbieden.
* De cursus lingerie 2 bestaat niet meer, deze wordt nu lingerie gevorderden waardoor alle theorie kan
gespreid worden over enkele jaren.
*verouderde toestellen laten vervangen (overlockmachines, naaimachines,…)
*pashokjes voorzien in alle “mode” klassen
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FEEDBACK EN EVALUATIE (VRAGEN)
Het is de bedoeling dat elke vakgroep gezamenlijk een antwoord formuleert
op de onderstaande vragen. Die antwoorden worden dan aan het verslag
toegevoegd.
Vraag 1
Zijn de cursisten eerder tevreden of ontevreden over de manier van evalueren?
Vraag 2
Kunnen we nog zaken verbeteren aan de manier van evalueren?
Vraag 3
Licht toe op welke manier cursisten nu feedback krijgen.
Vraag 4
Welke tekorten in de manier van feedback geven stellen we vast?
Vraag 5
Welke verbeteringen achten we noodzakelijk? Hebben we een plan van aanpak?
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FEEDBACK EN EVALUATIE (RESULTATEN)
I. ANDERE TALEN
1. DUITS
BEMERKINGEN OMTRENT FEEDBACK

BEMERKINGEN OMTRENT EVALUATIE

1) Krijg je voldoende feedback?
2) Op welke manier krijg je het liefst
feedback?
3) Waarover zou je graag meer feedback
krijgen?

72 geen bijzondere opmerkingen... het is de bedoeling dat het
goed gaat en je merkt afdoende of dat wel of niet het geval
is door evaluatie, door oefeningen waarin je met 2 of 3
cursisten samenwerkt, door anderen bezig te horen enz.
110 Voldoende Feedback
346 Is ok, al mag het altijd nog meer.
350 De leerkracht geeft voldoende feedback in de klas en
corrigeert ons telkens bij een foutief antwoord of uitspraak.
Oefeningen worden gezamenlijk gecorrigeerd.
Schrijfoefeningen worden door de leerkracht individueel
verbeterd.
363 Er wordt weinig feedback gegeven. Bijvoorbeeld zou het
goed zijn om te horen welke fouten je telkens weer opnieuw
maakt tijdens het spreken. Na de spreekbeurt zou er direct
meer verbetering en objectieve feedback moeten gegeven
worden. Anders heeft niemand er iets aan, integendeel,
neem je fouten voor correct aan.
393 Zeker genoeg
436 Er is bemoediging en verbetering tijdens de les, maar
eigenlijk niet zoveel feedback in ruimere zin. Maar

Ben je tevreden over de huidige manier
van evalueren?

ja
Ja. Goed zo.
Wij hebben tot op heden nog geen resultaten (rapport) van
onze eerste semester 3de jaar !

Er is eigenlijk geen evaluatie. Je kunt wel zelf besluiten
hoeveel fouten je in je oefeningen gemaakt hebt. En
natuurlijk krijg je een getuigschrift, maar in hoeverre staan
die punten in verhouding tot je geleverde prestatie?
Zeker
De evaluatie mag van de leerkracht komen en niet van de
andere cursisten. Vroeger waren er meer toetsen en
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455

463
483
504
538
558
574

bemoediging van het goede is zeker belangrijk en
motiverend.
Eigenlijk ervaar ik heel weinig persoonlijke feedback ,
behalve dan de evaluatie, binnen de school. Meer
persoonlijke mondelinge toelichting van de leerkracht zou ik
niet erg vinden. Wel krijg ik buiten de school opmerkingen
dat mijn Duitse taal verbeterd is.
Ik krijg voldoende feedback en heb daar ook zeker geen
hekel aan. Dat mag zowel mondeling als door gecorrigeerde
werkstukken.
oké
ja, de leraren geven ons regelmatig een feedback
(mondelinge of schriftelijke)
krijg er direct tijdens de oefeningen
We kregen voldoende feedback. Na de cursus konden wij
terecht bij de leerkracht voor eventuele vragen via mail.
Goed.

608
690 zeer goed!
701 Feedback is prima en bijkomende uitleg kan steeds
gevraagd worden en wordt probleemloos verstrekt.
714 na spreekbeurten of toetsen wordt telkens feedback
gegeven zodat we onszelf kunnen corrigeren
725 - iets meer feedback zou wel mogen - mondeling - meer
feedback b.v. over zwakke punten, waar ik meer moet op
letten
739 voldoende
742 De leerkracht verbetert waar nodig maar niet alles. Dat zou
kunnen demotiverend werken, denk ik. We worden sterk
aangemoedigd om voortdurend Duits te spreken.
751 geen

kregen we effectief punten. Nu is dit van hogerhand
afgeschaft, dat vind ik niet zo goed.
Ik vind het heel positief dat we een schrijf- en leesoefening
thuis kunnen maken. We krijgen zo voldoende tijd, kunnen
beter nadenken en rustiger de oefening maken.
Ik heb geen bedenkingen - na bijna zes maanden cursist te
zijn geweest.
oké
ja
oké

Goed. Niet te veel examens, wat goed is. Door drukke job
heb ik niet veel tijd om te leren/presentaties maken en zo.
Continu evaluatie is daarom ideaal voor mij met enkele
toetsen.
ja
zeer goed
Ja
ja, hoewel we als gepensioneerde niet meer echt staan te
wachten op een puntensysteem
tevreden
ja
Ja
prima
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752 ja, verbeteren als iets niet juist is
796 geen opmerkingen en zeer goede feedback
806 goed, hoe beter de relatie tussen leraar en leerling, hoe
beter de feedback
839 Zeker voldoende feedback. Het is belangrijker van de
leerkracht directe feedback te krijgen dan dat er specifiek
evaluatiesysteem is.
902 Graag meer feedback. Ben ik in functie van mijn doel
voldoende doelgericht bezig?
928 Geen probleem.
934 1) Dit jaar wel. 2) Liefst direct.
1044 Feedback die we krijgen is oké! Zowel mondeling als het
bekijken van je gemaakte examens.
1061 1) Ja
2) we worden apart geroepen door de leraar
3) voorlopig niets
1082 Er is feedback van de leerkracht en de medecursisten vb. bij
een spreekoefening. De feedback komt spontaan.
1104 ja
1147 Ik krijg elke week voldoende feedback. Hieromtrent hoeft er
dus niks te wijzigen.
1148 Feedback: dit gebeurt wekelijks wat ik trouwens ook
apprecieer.
1234 Ja, er is voldoende feedback. Directe verbeteringen als je
iets fout zegt of schrijft.
1253 Alles OK.

ja
naar behoren
Ik vind een opgelegd evaluatiesysteem niet goed. Beter de
leerkracht vanuit zijn of haar kennis en ervaring zelf
spontaan laten evalueren. De evaluatieoefeningen zijn het
minst leuk.
Punten zijn misschien de vertaling van de inzet doch een
POP-evaluatie (ofschoon intensief) lijkt mij beter.
De evaluatie loopt perfect. De 4 vaardigheden worden op
een perfecte wijze geëvalueerd.
Dit jaar prima evaluatie.
Zoals ik al eerder aanhaalde: de examens hebben niet altijd
betrekking op de geziene grammatica en zeker niet over de
geleerde woordenschat van de thema's.
Ja. Geen bedenkingen
Evaluatie is nodig door vb. een schriftelijke test, een
spreekoefening, een mondelinge test. De testen verlopen in
een goeie sfeer.
ja
Ik voel mij goed met de huidige manier van evalueren.
Toch wel, ja.
Ja, voor mij is die evaluatie niet van belang, we doen het
niet voor de punten, wel om iets te leren, en zolang er
vooruitgang is en de les plezant blijft is het OK.
Geen opmerkingen, de evaluatie is correct.
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ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP DUITS

V1

V2

FEEDBACK
Ok
99 % is niet tot matig geïnteresseerd in de evaluaties waarbij punten gegeven worden
Minder blaadjes invullen, meer direct mondeling toelichten, hebben de cursisten veel meer aan op het moment zelf, dan
op het einde van een semester een blaadje te krijgen.
Te veel papier, te weinig mondeling, al van in het eerste jaar op de pijnpunten wijzen.
Indien we zouden kunnen evalueren zonder daarbij punten te moeten geven zou dit ‘beter’ aanvaard worden

V3

Vooral mondeling en individueel, ook terloops voor of na de les, tijdens de pauze (apart, in een losse sfeer)
De feedback gebeurt na elke ‘test’ mondeling
Voor Rg 1 is er natuurlijk de feedback zoals voorzien…

V4
geen
V5

Zeker niet te schools, maar wel los en aangenaam overbrengen
De csn liggen daar niet zo wakker van (en wij ook niet!)
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2. ENGELS
BEMERKINGEN OMTRENT FEEDBACK

BEMERKINGEN OMTRENT EVALUATIE

1) Krijg je voldoende feedback?
2) Op welke manier krijg je het liefst
feedback?
3) Waarover zou je graag meer feedback
krijgen?

28 ja
1) we krijgen voldoende feedback
31 2) zoals nu, na iedere toets
3) het is al voldoende
71 ja
88 Alles oké
98 Ja. Individueel en schriftelijk
101 krijg voldoende feedback
ja, op een klassieke manier van uitslagen van testen en
129 meer niet
143 oké
Ik kreeg voldoende feedback.
145
164 Voldoende
173 feedback oké
Weinig, maar ik weet niet of dat echt nodig is.
189

Na de oefeningen is er voldoende tijd voor de verbetering.
Er is voldoende feedback
307 oké
260

Ben je tevreden over de huidige manier
van evalueren?
ja
ja, want alle aspecten worden behandeld
ja
Geen opmerkingen
Ja
huidige evaluatie voldoet
Ja, redelijk. Ik wil van dat klassiek systeem af van steeds
die testen. Er zijn écht wel andere vormen om cursisten te
volgen of ze reeds al voldoende kennis hebben van de taal.
oké
Blijkbaar moest de evaluatie ook schriftelijk, terwijl de
doelstelling enkel mondelinge taalvaardigheden betreft. Er
bestaan mogelijkheden om mondelinge taalvaardigheden
correct en objectief te beoordelen, dus, waarom niet?
Niet altijd
Voorstel: af en toe een test die nauwer aansluit bij de
geziene leerstof
ja, deze evaluatie is voor mij voldoende
oké
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Tijdens de lessen worden we gewezen op gemaakte fouten
die gecorrigeerd worden, met een voldoende uitleg.
Ja. Er is heel wat feedback over eigen werk door interactie
410
van de lerares en medestudenten.
412 oké
Feedback krijg ik zelden of nooit.
448
357

1. ja
524 2. persoonlijk , zoals het nu gebeurt
3. na "uitgebreide" oefeningen
We krijgen voldoende feedback en dat verloopt op een
551
goede manier.
570
Dat gebeurt via de resultaten van testen en de verbetering
ervan. Er wordt wel met punten gegooid, vind ik. Van
573 mezelf vind ik dat ik geen 98 % op 100 verdien...
3) Er mag wel meer op mijn zwakke punten gewezen
worden en misschien daarop specifiek geremedieerd.
1 we krijgen dit, en nooit om te kwetsen.
598 2 Als onze juf lacht, is alles OK
3 Men moet nu ook niet overdrijven he
622
We krijgen voldoende feedback via de punten die ons
769
worden mede- gedeeld.
772 goed
Wat een zwak punt is in SNT, als je na verwittiging
leerkracht en het gaat om een ernstige reden toch niet
781
aanwezig bent, geen lesuitleg of oefeningen per e-mail
toegestuurd krijgt.
786 feedback is iedere les voldoende
goed, hoe beter de relatie tussen leraar en leerling, hoe
806
beter de feedback
819 1) Ja

Evaluatie is ok
Ja, elke les is een vorm van evaluatie door de interactie en
de richtlijnen van de lerares.
oké
Is in de conversatielessen beperkt. Een luisteroefeningen en
daarna vragen beantwoorden + een korte tekst over
hetzelfde onderwerp, dat is het zowat.
ja
Ja, tevreden
ja
We zijn toch volwassenen en hoeven niet een bijna
verontschuldiging te krijgen wanneer een punt afgetrokken
wordt voor een gemaakte fout. We zijn hier om te leren en
daar horen fouten bij.
Het is eerlijk, en voldoende
Elke student krijgt de evaluatie die hij verdient .
Ik ben tevreden over de evaluatie
evaluaties zijn goed

oké
naar behoren
Ja, we krijgen regelmatig een test al dan niet verwacht of
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2) Ofwel direct ofwel via onze punten
3) Is niet echt nodig ...
ik krijg voldoende feedback. Ik ben daar blij mee.

onverwacht.

832
Hangt af van welke leerkracht je hebt. Dit jaar was de
leerkracht fantastisch in alle opzichten.
De feedback 'mondeling' is minder maar met af en toe een
test, zowel voorbereid of niet, weet je zelf hoe goed je bezig
861 bent. Soms zou ik meer willen getest worden op m'n
woordenschat. Daar heb ik de juf over aangesproken en ze
ging kijken of ze hiervoor iets kon doen.
955 oké
Ik vind alles goed zoals het nu is.
973
841

976

Misschien een kort evaluatiegesprek per cursist. Op dit
moment krijgen we een attest/certificaat....

989
1001

Ja. Verbetering van mijn fouten. En dit gaat vliegensvlug.

1. Zeker.
1003 2. Tijdens de les, na elk antwoord
3. Was voldoende, bij deze leerkracht
1013 ja
Voor mij telt enkel de feedback van de leerkracht. Liefst
1055 krijg ik die persoonlijk. Opmerkingen van medecursisten
zijn voor mij niet van belang, die zijn te subjectief.
1080 feedback kan misschien wat beter
Persoonlijk heb ik geen behoefte aan feedback.
1114

Graag meer test over de gekregen leerstof. Met die
permanente evaluatie is er minder discipline om de lessen
in te studeren. Vroeger waren er testen en examens, dat
vond ik beter.
Ja

tevreden
Ja. De evaluatie gebeurt op het gebied van lezen, spreken,
luisteren en schrijven.
zie vorige; voor mij zou het interessant zijn om een kort
evaluatiegesprek te hebben
Ik ben heel onzeker en hierdoor een stresskonijn bij de
testen maar ja. Dat hoort er nu eenmaal bij denk ik .
Preferabel zou ik geen testen wensen maar beoordeeld
worden op basis van huiswerk.
De evaluaties worden besproken en stukken die kennelijk
niet goed begrepen zijn worden hernomen. Prima.
Evalueren via een test is volgens mij noodzakelijk. Ook niet
te veel, want brengt stress met zich mee. Zou mij kunnen
afremmen om lessen te volgen (en ook anderen).
ja
ja

Indien de leerkracht het nodig acht om mondeling
toelichting te geven is dit voor mij geen probleem.
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Ja, dat hebben we. We zitten in een kleine groep, en
iedereen komt goed aan bod. Dit is een luxe.
feedback is nuttig bij beginnende cursisten / voor
1203 gevorderden lijkt me zelfkennis vanzelfsprekend
1198

1206

evaluatie lijkt me eerder een zaak voor de subsidiërende
overheid / voor de gemiddelde cursist geeft het vaak
onnodige stress
Ga het niet afbreken maar voor mij is het te snel.

Feedback genoeg, maar ik moet lopen om te kunnen
volgen.

1217
1243 Er is voldoende feedback op een voor mij correcte wijze.
1272 persoonlijke commentaar
Ik zou graag meer feedback krijgen. Nu krijg ik een
formulier met een percentage erop, maar wanneer ik de
leerkracht vraag hoe ik aan dit percentage kom krijg ik naar
1283
mijn gevoel niet voldoende info. Wanneer ik fout lees of
spreek wordt dit wel verbeterd en wanneer we oefeningen
maken zie ik natuurlijk zelf wat ik fout gedaan heb.

Ik ben tevreden hoe alles gaat. Vlugger moet het zeker niet
gaan.
Ik ben tevreden over de huidige manier van evalueren.
ok
Niet echt. Een cijfer zegt voor mij niet genoeg. De ene
leerkracht scoort hoog, de andere laag. Voor mij is het
belangrijk om te weten of ik evolueer en waar en hoe ik kan
verbeteren.

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP ENGELS
Feedback en evaluatie
Vraag 1 Zijn de cursisten eerder tevreden of ontevreden over de manier van evalueren?
76% tevreden
Vraag 2 Kunnen we nog zaken verbeteren aan de manier van evalueren?
Af en toe een toets die meer aanleunt bij de leerstof
Vraag 3 Licht toe op welke manier cursisten nu feedback krijgen.
Klassikaal en individueel doorheen het jaar en op het einde, zowel positieve als negatieve
Vraag 4 Welke tekorten in de manier van feedback geven stellen we vast?
Geen, is ok
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Vraag 5 Welke verbeteringen achten we noodzakelijk? Hebben we een plan van aanpak?
Is nu ok
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3. FRANS
BEMERKINGEN OMTRENT FEEDBACK

BEMERKINGEN OMTRENT EVALUATIE

1) Krijg je voldoende feedback?
2) Op welke manier krijg je het liefst
feedback?
3) Waarover zou je graag meer feedback
krijgen?

39
60
71
88
97
104

109

143
164
227

Feedback is zeker voldoende en een competente en
gedreven leerkracht.
Krijg voldoende feedback en steeds positief geformuleerd.
Bemoedigend en nooit ontmoedigend.
ja
Alles oké
De wijze van feedback is ok
Ja, ik krijg voldoende feedback.
+ Gerichte onmiddellijke (mondelinge) feedback door leraar
bij oefeningen in de les.
+ Veel zelfevaluatie mogelijk via oefeningen online
leerplatform en extra apps.
Tip: Nog meer aangeven hoe je gericht kunt verder oefenen
op eigen hiaten. Bijv. Nu heb ik ondervonden dat
woordenschat mijn grootste hiaat is. Via een app die ik
kreeg kan ik hieraan nu elke dag werken en een thema
kiezen dat functioneel is.
oké
Voldoende
Veel vertaalt zich in zelfevaluatie (op basis van de
resultaten van een test, in cijfervorm). Voor persoonlijke
feedback is er weinig tijd noch persoonlijke contact.

Ben je tevreden over de huidige manier
van evalueren?
Ja
Wel veel testjes die niet altijd echt zijn wat je wil maar
ach...pakken we er bij.
ja
Geen opmerkingen
De manier van evaluatie is ok
Ja.
Is oké. Soms eens een test in de les is niet slecht om een
stok achter de deur te hebben. Combinatie met testen thuis
is zeer goed (minder stress).

oké
Niet altijd
Zie hoger. Persoonlijke sturing, bespreking van vordering en
actuele sterktes of werkpunten, is, gezien het klassikaal
gebeuren, feitelijk niet mogelijk. Kunnen er, net als
'ouderavonden', ook 'cursistenavonden' georganiseerd
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306
317

375
387
401
422
424
441
445
537
555
564
585
591
625
704
732
760
800

worden in de loop van het jaar?
Ja

1) Ik krijg voldoende feedback.
2) Mondeling in de les of via e-mail
volgens mij voldoende
Constante mondelinge feedback vind ik belangrijk. Af en toe
eens een echte test moet ook, anders kom ik niet altijd tot
voldoende inoefenen en leren van de leerstof. De
zelfevaluatie zegt mij niets. Het is ook leuk als andere
cursisten eens mondelinge bevestiging geven.
We krijgen voldoende mondelinge feedback.
Leerkracht mag meer feedback geven over mijn manier van
spreken.
oké
Voldoende feedback op een opbouwende manier.
ja
Feedback is voldoende
oké
eerder beperkt
Voldoende feedback
mondelinge feedback
ja
Voldoende!
zeer goed
Feedback ok
oké
We krijgen altijd feedback

Bij spreekoefeningen worden steeds de valkuilen na de
oefening besproken, verkeerd lidwoord of gebruik etc. Ook
813
bij schrijfoefeningen kan steeds na verbetering uitleg
worden gevraagd waarom iets als verkeerd werd aangezien.
832 ik krijg voldoende feedback. Ik ben daar blij mee.

constante evaluatie en opvolging is aangenamer dan
examen
Voor mij mogen er nog meer schriftelijke en mondelinge
evaluaties zijn. Ik hou nog van de iets schoolsere aanpak.

Ja ...geen opmerkingen
Evaluatie gebeurt op het einde van een semester. Mag
tussentijds ook, al is het mondeling.
oké
Voorkeur voor permanente evaluatie.
ja
Ja
oké
Tevreden
geen commentaar
ja
Is ok
heel tevreden
Ja, geen probleem
oké
Ja, maar de huidige leerkracht doet het veel beter dan mijn
vorige leerkracht.
Veel evaluatie krijgen we niet echt. Er wordt niet echt
besproken of iemand goed bezig is of veel verbeterd is,
maar als er hieromtrent vragen zijn ben ik overtuigd dat de
leerkrachten kunnen aangesproken worden
Graag meer test over de gekregen leerstof. Met die
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We krijgen voldoende feedback. IK krijg het liefst feedback
door een korte, mondelinge appreciatie van de leraar. Ook
865 een deugddoende opmerking van een medeleerling is leuk.
We krijgen feedback (ook via de toetsen) maar ook dit
overlopen we gemeenschappelijk. Dit vind ik fijn.
Feedback gebeurt mondeling in de les, naar aanleiding van
een oefening, of een goed antwoord of een opdracht en
wordt steeds positief geformuleerd, ook als het gaat om een
866
verbetering. Daar wordt steeds uitleg aangekoppeld. Je
wordt nooit voor schut gezet. Vorig jaar kregen we op het
einde van het jaar schriftelijke feedback.
N.a.v. testen of oefeningen krijgen we steeds spontaan
voldoende feedback. Deze wordt ook gegeven wanneer je
erom vraagt. Bij bepaalde testen worden de juiste
antwoorden regelmatig gezamenlijk besproken. Misschien
901
zou na bepaalde testen een kopie kunnen gegeven worden
met de antwoorden, die zou kunnen helpen bij het studeren
voor de volgende testen/examens.
903 ja
1. ja, vind ik wel
919 2. zoals het nu gaat, vind ik prima
3. alles vind ik nu oké
Misschien kan dit nog beter. Graag wist ik waar ik bijv.
949
meer voor moet oefenen.
misschien eens een persoonlijk onderhoud van een 5-tal
964
minuten om te wijzen op werkpunten
ruim voldoende feedback via de leerkracht
967
978

Na een conversatiemoment volgt steeds een rondje fouten
overlopen en verbeteren. Heel leerrijk. Het is die feedback

permanente evaluatie is er minder discipline om de lessen
in te studeren. Vroeger waren er testen en examens, dat
vond ik beter.
Ja , ik ben tevreden over de huidige manier van evalueren.

Evaluatie is wel ok. Er zijn geregeld oefeningen en
voorbereidingen en tests die je laten zien hoever je staat,
waar je problemen mee hebt.

Het evalueren is best ok doch het oordeel van een
leerkracht was eens niet evenredig met het behaalde
eindresultaat en was weinig motiverend en confronterend.
Concreet: bij het behalen van 73% kun je toch niet
aangeraden worden om het jaar best opnieuw te doen
terwijl andere cursisten met een cijfer tussen 50% en 60%
de volledige toestemming krijgen om naar het volgende jaar
te gaan. Dit resulteert in onbegrip.
ja
Ik heb geen bedenkingen
Ja
ok
Wat mij betreft is het een noodzakelijk kwaad. Het gaat hier
om volwassenenonderwijs: iedereen is gemotiveerd en wil
stappen vooruit zetten.
Vind het goed zo, geen bedenkingen
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1030

1055
1080

1094

1101

die je op dat moment het best kan gebruiken. Alles zit nog
vers in het geheugen, de fouten die op jou van toepassing
zijn herken je meteen, de fouten die anderen maken en
gecorrigeerd worden blijven gemakkelijker hangen op die
manier.
Er is directe feedback op de oefeningen in de klas. (fouten
uit de conversatie worden besproken). Ik vind het zinvol om
ook eens (bv. op het einde van een semester) ook eens
persoonlijke feedback te krijgen over de evolutie (positief
en negatief met ev. aandachtspunten) zonder echt
'belerend' te zijn.
Voor mij telt enkel de feedback van de leerkracht. Het liefst
krijg ik die persoonlijk. Opmerkingen van medecursisten
zijn voor mij niet van belang, die zijn te subjectief.
feedback kan misschien wat beter
1) ik krijg onvoldoende feedback
2) mondeling en per mail
3) Onze feedback momenten zijn beperkt en ik zou meer
feedback willen krijgen over de gemaakte oefeningen.
Punten en commentaar /verbeteringen van fouten worden
zelden duidelijk meegegeven.
Geen opmerkingen, alles prima.

1115
Gelet op de directe communicatie is er voldoende feedback.
1126
Zeker , bij onze lerares krijgen we alle nodige feedback,
trouwens het liefst mondeling tijdens de lessen.
feedback is nuttig bij beginnende cursisten/ voor
1203 gevorderden lijkt me zelfkennis vanzelfsprekend
1152

Op het 'rapport' staat weinig of geen toelichting. Meer dan
een algemeen cijfer vind je er niet op terug. Men mag de
sterktes/zwaktes vermelden (b.v. in een persoonlijk
bericht).
ja

Ja

ja
In dit 2e deel opfrissing Frans (jan- mei) zijn er nieuwe
studenten bijgekomen, die het eerste deel (sept - dec) niet
volgden. Dat haalt het niveau misschien iets naar beneden,
maar tegelijkertijd een goede herhaling voor de anderen.
Evaluatie in de tussentijdse testen is m.i. nog altijd de beste
vorm. De bijsturingen of appreciatie bij de vocabulaire
(lezen en spreken) geeft ook een goed beeld van je
kennis/vordering.
Ik ben zeker tevreden over de evaluaties.
evaluatie lijkt me eerder een zaak voor de subsidiërende
overheid/ voor de gemiddelde cursist geeft het vaak
onnodige stress
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de feedback is voldoende en gebeurt zowel schriftelijk als
mondeling.
1. Ja
1248 2. In conversatie
3. Boeken
1215

evaluatie is voor mij ok
ja, valt mee

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP FRANS
FEEDBACK EN EVALUATIE
1 Zijn de cursisten eerder tevreden of ontevreden over de manier van evalueren?
-

Over het algemeen zijn ze heel tevreden

2 Kunnen we nog zaken verbeteren aan de manier van evalueren?
-

-

De evaluaties mogen meer tussentijds gebeuren ipv op het einde van het semester. Meer de nadruk op het constant evalueren.
De wat grotere kennistest zal gesplitst worden in 2 korte testjes.

3 Licht toe op welke manier cursisten nu feedback krijgen.
-

Mondelinge directe feedback na een spreek-, schrijf- of ander oefening.
Via testen : feedback na de test
Zelfevaluatie via online oefeningen op het leerplatform

4 Welke tekorten in de manier van feedback geven stellen we vast?
-

Te weinig toelichting bij de punten op het attest

5 Welke verbeteringen achten we noodzakelijk? Hebben we een plan van aanpak
-

-

Via het feedbackblaadje meer persoonlijke feedback en toelichting op het eind van het semester (cf. feedbackblaadje richtgraad 1
uitbreiden naar alle jaren)
Evaluatie door de medecursisten wanneer in kleine groepjes gewerkt wordt
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4. ITALIAANS
BEMERKINGEN OMTRENT FEEDBACK

BEMERKINGEN OMTRENT EVALUATIE

1) Krijg je voldoende feedback?
2) Op welke manier krijg je het liefst
feedback?
3) Waarover zou je graag meer feedback
krijgen?

17 Feedback heel ok
De feedback was oké. Huiswerk werd verbeterd en
individueel overlopen. De feedback gebeurde mondeling en
34
schriftelijk. Zo is er wisselwerking mogelijk en maakt
eventuele bijkomende vragen mogelijk.
Ik krijg voldoende feedback, krijg ook hulpmiddelen
35 aangereikt om op eigen tempo mijn niveau op te krikken.
68
89 Voldoende
Ja
96
98 Ja. Individueel en schriftelijk
101 voldoende
Voldoende feedback, op gepaste manier, rekening houdend
107
met elke persoonlijkheid van de cursist
117
126 feedback ontbreekt
Voldoende feedback. Lerares speelt adequaat op de reacties
127 van de studenten. Beste feedback is diegene die
onmiddellijk gegeven wordt en gemotiveerd is door

Ben je tevreden over de huidige manier
van evalueren?
Ja
Ja, alhoewel de noodzakelijke studiemomenten om een
vreemde taal onder de knie te krijgen, moeilijk
combineerbaar zijn met de werkdruk van een vrij beroep.
Zeker. Goed evenwicht tussen kennis en vaardigheden.
Geregeld toetsen om ons te 'verplichten' de leerstof te
verwerken.
Te veel testen
Ja
Na een aantal jaren word je niet graag meer getest op je
kennis.
Ja
voldoende
Ja, als je de lessen volgt kan de leerkracht goed inschatten
wat je goed en minder goed kent en de evaluatie is ok.
In volwassenenonderwijs hoeft dit niet voor mij, we hebben
allemaal al een drukke agenda. Voor mij is het belangrijk
dat het nog altijd ontspanning is.
Tevreden. De evaluatie gebeurt op basis van deelname aan
het lesgebeuren en schriftelijke oefeningen.
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grammaticale ondersteuning.
ja, op een klassieke manier van uitslagen van testen en
129 meer niet
134 De leerkracht van dit schooljaar doet dit echt goed
1) ja
140 2) mondeling, met de uitleg waarom
3) Het is oké zoals het nu gebeurt.
Buiten de evaluatie er is weinig INDIVIDUELE feedback.
153
Ik mis voldoende correctie van de fouten die ik maak tijdens
het spreken
180 gaat goed
Bij het samenvoegen van onze gestopte
maandagavondgroep met andere groepen om een
188 conversatieklas te maken, werd geen enkele feedback
gegeven over het niveau van de medecursisten, voorziene
leerstof voor het jaar, enz. Heel ondoorzichtig.
Ik vind dat we weinig feedback krijgen: enkel voor de
191 toetsen wordt je kennis getest en krijg je een cijfer als
feedback.
175

203
209

De feedback is goed. Ook in een "gezellige babbel" blijft de
lerares steeds waken over ons correct taalgebruik.

228 Alles ok
voldoende feedback op een persoonlijke manier gegeven
236
241

Is gewoon ok.

Ja, redelijk. Ik wil van dat klassiek systeem af van steeds
die testen. Er zijn écht wel andere vormen om cursisten te
volgen of ze reeds al voldoende kennis hebben van de taal.
Niets op aan te merken
Ja
De individuele medewerking in de lessen wordt enkel
schriftelijk gequoteerd in de tweemaandelijkse evaluatie.
Misschien eens de aandachtspunten specifiek vermelden en
of mondeling toelichten?
Ja
Er is continu evaluatie.

Omvat het geleerde = ok.
de examens geven wel een extra druk op je gezinsleven,
waardoor je voorbereiden erop soms moeilijk is
Huidige manier van evalueren is OK. De correcties en
bemerkingen, die wij tijdens de lessen krijgen, zijn
belangrijker dan de eindevaluatie bij voltooiing van een
module.
Ja
permanente evaluatie is verkieslijk boven het oude systeem
van examens
Neen, ik mis de examens. Die vormen een mikpunt om te
beginnen studeren.
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249 tevreden
1. De leerkracht geeft onmiddellijk, op het moment zelf,
feedback = zeer goed
250
2. Mondeling, tijdens de les.
3. niets, alles ok
Voor mij persoonlijk vind ik dit niet zo nodig, ik weet wat ik
277
kan en wat ik niet kan.
Al gezegd, worden tijdens conversatie verbeterd, leren
293
steeds bij, kunnen vragen stellen.
We krijgen voldoende feedback. Alleen in de
conversatiegroepjes is feedback wat moeilijker aangezien de
leerkracht niet overal kan zijn op hetzelfde moment. Dus
319
daar gaan we soms wel de mist in zonder dat we
gecorrigeerd worden. Maar we leren ook van elkaar en
corrigeren elkaar.
Tijdens de conversatielessen bestaat feedback vooral uit
mondelinge opmerkingen van de leerkracht en die volstaan
en zijn helder en duidelijk geformuleerd. Bijsturing ad hoc is
334 in deze zeer effectief.

Ppppfffff, informatie over je persoonlijke ontwikkeling
binnen het gekozen taalvak ??? Enige wat gebeurt, is
verbeteren als je iets fout zegt maar geen informeren over
337 bijsturen of... (bij geen enkele taalleerkracht trouwens )

342 enkel via halfjaarlijks rapport
ik krijg genoeg feedback en die krijg graag op elk moment
360
369
377

1) Ja
2) mondeling, persoonlijk

tevreden
Goede manier, dus geen commentaar.

De evaluatie is niet zo belangrijk voor mij, maar als die
positief is dan ben ik toch tevreden!
We zijn genoeg geëvalueerd, kunnen aan zelfevaluatie
doen, het gaat erom dat we zoveel mogelijk spreken.
Ik vind dat de leerkracht zelf het best geplaatst is om te
evalueren wie waartoe in staat is. De schriftelijke testen
zijn een momentopname en zeggen niet alles over de
kennis van de cursist en de e-oefeningen al helemaal niet.
Bij het einde van elk semester worden we geëvalueerd met
een puntensysteem (%). Wat onze conversatielessen
betreft is dit een weinig transparant gegeven met als
resultaat steeds een meer dan behoorlijke score.
Persoonlijk heb ik daar geen behoefte aan. De mondelinge
toelichting en feedback van de leerkracht tijdens het leeren oefenproces zijn het allerbelangrijkst!
De testen sporen je wel aan om thuis te studeren maar
zorgen ook voor onnodige spanningen. Er zou een
onderscheid moeten gemaakt worden tussen mensen die
echt dat getuigschrift nodig hebben voor school of werk en
anderen die talen willen leren voor hun plezier... Die laatste
groep zou het echt moeten kunnen leren op de manier die
voor hén belangrijk is...
goede mix van formele tests en informele evaluatie tijdens
de lessen is prima
ja
Niveau van de tests sluit soms niet aan bij het niveau van
de lessen. Testen gaan slechts over een klein deel van de
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378

390
406
471

3) gemaakte taken, evolutie, ...
De feedback is rechtstreeks. Bij het leren van een taal geldt
de norm van 'directe correctie, remediëring en evaluatie'.
De periodieke evaluatie vind ik minder belangrijk gezien dit
maar een momentopname is binnen het leerproces.
1. nee
2. persoonlijk van de leerkracht
3. grammaticale kennis en conversatie
Alles OK - wij hebben voortdurend feedback - ook onder ons
- geen barrières bij ons
We krijgen punten maar geen feedback.

486

Moeilijke vraag. Op het einde van de cursus Spaans krijgen
we informatie van de leerkracht betreffende onze
vooruitgang en de tekorten. Wat betreft Italiaans is dat niet
498
meer nodig na meer dan twintig jaar. Italiaans volg ik om
het te onderhouden. Dankzij de leerkrachten Italiaans kan
ik nu toch wel zeer goed die taal spreken.
Tevreden zoals het nu gebeurt
545
Niet te individueel en discreet
Ik merk wel aan mijn toetsen of ik het kan of niet. Wel is
595 het zo dat ik nog meer zou willen op het bord zien staan.
648
654

Bij dingen waar we over twijfelen kunnen we steeds bij de
leerkracht terecht.
Voldoende

leerstof.
Voor mij is er voldoende evaluatie.

evaluatie zegt mij persoonlijk niet veel, een betere feedback
zou interessanter zijn

Laatste jaar te veel aandacht voor letterlijke kennis tijdens
de schriftelijke testen (=invuloefeningen). Die laten niet
zien of je iets beheerst of niet. Na een paar jaar moet je
gaandeweg je virtuositeit in een taal kunnen aantonen. Dat
kun je niet in een schriftelijke proef waarin je binnen een
half uur of een uur een kort opstel schrijft (die tijd is
nauwelijks voldoende om inspiratie te vinden). Schrijf- en
spreekoefeningen moeten vooraf kunnen voorbereid
worden.
Ja

Voor mij ok
Voor mij te bedreigend! Ik zou liever een ontspannener
sfeer hebben tijdens het leren, maar dit ligt wel grotendeels
aan mezelf.
Ja, we kunnen steeds terecht bij de leerkracht.
Evaluatie vind ik op zich niet belangrijk, het is wel een
motivatie om te studeren, dus noodzakelijk.
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669 Deze is voldoende
Niet veel feedback. Graag meer feedback over de zaken
682
waar ik op moet letten.
Ja, er zijn meerdere testen en die worden dan nadien
696
klassikaal verbeterd.
Correctie van foutieve uitspraak/klemtoon zou iets beter
700
kunnen.
Voldoende feedback.
705
1. +/- Ja.
2. Mondeling
716 3. Kort individueel gesprek met de leraar over het
persoonlijk niveau. Zeggen wat goed en niet goed is. Dit
zou bv. 2 keer per semester mogen gebeuren.
feedback = verbeteren tijdens gesprek
733

738

744

790

810

In de les krijgen wij voldoende feedback. In de
conversatiegroepjes corrigeren wij elkaar, in de mate van
het mogelijke, dus zelfs wanneer de leerkracht bij een
ander groepje aan het luisteren is, is er onderlinge feedback
(en gaan we af en toe de mist in). Als de e-oefeningen toch
op het programma moeten staan zou feedback daarover in
de les misschien een pluspunt kunnen zijn.
geen speciale bemerkingen
We moesten een voordracht doen in het eerste semester
over een Italiaans liedje. Tot nu toe, februari dus, hebben
we nog geen feedback gekregen daarover. Komt dit nog?
Geen idee. Liefst feedback schriftelijk, of mondeling direct
na de presentatie. Over alles, want er is geen feedback
momenteel.
We krijgen niet zoveel persoonlijke feedback. De lerares
geeft wel regelmatig aan dat onze klas op een hoog niveau
zit en ze toont wel regelmatig haar appreciatie. Soms stuur

Geen bedenkingen
Ja, deze methode werkt goed.
Tevreden.
- Misschien kan de lerares nog eens uitleggen op welke
manier we individueel worden geëvalueerd. Verder vind ik
de nood aan evaluatie via een puntensysteem in de hogere
(conversatie) jaren niet meer zo belangrijk.
Ja. In het algemeen OK.

punten komen niet overeen met hoe ik mijn eigen niveau
ervaar (punten te hoog)
Volgens mij is de best geplaatste persoon om te evalueren
de leerkracht. De tussentijdse testen zijn een
momentopname, heel beperkt. Ook de e-oefeningen
zeggen niet echt wat de cursist nu wel of niet kent.

Ik ben tevreden
Net een luistertest gehad vorige week. Heel simpel, te
simpel eigenlijk voor de les conversatie. Evaluatie ?? Alleen
meerkeuzevragen, dus niet veel verbeterwerk voor de
leerkracht. Niet echt representatief.
Evaluatie door een examen of test is eigenlijk onvoldoende
en geeft een vertekend (en te positief) beeld. Ik weet van
mezelf dat ik goed talen kan , en heb ook goede punten.

115 | P a g i n a

ik een mail om advies, voor bv. werkgerelateerde
vertalingen, en dan antwoordt ze eerlijk wat ze ervan vindt,
met de verbeteringen erbij.
822 Voldoende feedback
2) direct in de klas
831
3) correctheid van het spreken
Voldoende feedback, de leerkracht weet de te bespreken
836
stof afdoende te illustreren.
Die feedback zien we in onze punten van testen en
864
examens.
873 ja
Persoonlijke feedback heb ik nooit gekregen, ook niet in het
eerste jaar. Met 18 cursisten is dit natuurlijk niet evident.
Het tweede jaar waren we maar met 10 maar die heb ik
toen ook niet gekregen. Toen één van de cursisten op het
874
einde van Waystage A (Italiaans 02) aan de lerares aangaf
dat er cursisten waren (zoals ikzelf) voor wie het allemaal
wat te vlug ging, ging ze daar totaal niet op in. Toen heb ik
definitief beslist om ermee te stoppen.
Ik denk dat andere leerlingen mij soms niet durven
corrigeren maar dat is net zo belangrijk. Zelf doe ik dat wel
en ik heb gelukkig niet het gevoel dat ze dat vervelend
915
vinden. De juf komt tijdens oefeningen altijd rond om
feedback te geven dat is heel goed daar leer je veel uit.
944
966
1006
1018
1028

Ja alhoewel wat extra inoefenen mij zelfzekerder zou maken
over mijn kennis van de theorie.
oké
Zeker, verbeteringen worden snel maar diplomatisch
aangebracht.
Voldoende feedback, het liefst rechtstreeks van de
leerkracht.
oké

Het is echter vooral aan de leraar om te evalueren n.a.v.
wat je zegt en kan in de klas, vind ik. Persoonlijk vind in
uitspraak heel belangrijk, maar op een schriftelijk examen
kan je dat niet evalueren.
Ja

Ja hoor, een algemene evaluatie

ja
Ik vind de manier van evalueren heel erg schools. Je moet
op het einde een aantal oefeningen maken en je krijgt daar
punten voor maar zonder enige persoonlijke feedback. Ik
kan begrijpen dat met een groot aantal cursisten dit niet
evident is, maar het kan ook geen excuus zijn om dit
helemaal niet te doen.
Zeker. Om de 2 hoofdstukken is er een testje. Zo moet je
geen grote hopen studeren. Je leert vooral uit de
aanwezigheid in de les dus af en toe een testje over de
geziene les is goed. Het is zeker ook niet erg moeilijk.
Daardoor ga je nog liever de lessen blijven volgen, het is
uiteindelijk een hobby.
ja

Niveau ligt niet zo heel hoog
Ja.
oké
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1038 meer feedback over de uitspraak
Is oké
1066
Ik vind de feedback onvoldoende, ik weet graag welke mijn
fouten zijn zodat ik kan corrigeren en bijleren. De manier
1074
waarop is om 't even. Punten alleen zijn onvoldoende als
feedback.
1129
De leerkracht corrigeert telkens waar nodig is en besteedt
1134 er ook, indien nodig, de nodige tijd aan. Toetsen worden
teruggegeven en besproken.
Toetsen worden teruggegeven en de fouten worden
1136 besproken. Ook fouten tijdens het spreken worden
gecorrigeerd.
Ja, er is voldoende en goede feedback rechtstreeks in de
1165
les .
1173 Feedback ok
1196 te weinig individuele opvolging
Alhoewel het altijd een klus blijft, zijn de tussentijdse
toetsen , maar ook de dictees en de thuis te maken
1236
'beschrijvingen' een waardemeter van hoe je 't doet en
geven alzo de nodige feedback.
1) Ik zou graag nog meer persoonlijke toelichting over mijn
niveau op prijs stellen.
1270
2) Mondeling, in de klas, andere medestudenten mogen
daar zelfs bij zijn. 3) Wat beter kan.
Chamilo-oefeningen gezamenlijk in de klas overlopen, een
elektronische cursus kan door eenieder gevolgd worden en
1273
mag niet dienen als tijdsinvulling om meer lesuren te
bekomen.
Is ok, goed dat er om de twee hoofdstukken test is.
1278
1285 Groep is te groot voor het krijgen van efficiënte feedback

Evaluatie aan de hand van de examens is niet correct.
Examens geven mij stress en verlagen duidelijk mijn kunde.
Onvoldoende duidelijke evaluatie.

Waarom moet men om de liefde Gods hobbyisten evalueren
?
ja

Een permanente evaluatie zou beter zijn.
Ik ben tevreden
is er evaluatie…?
Ok

De evaluatie is voor mij verder goed zoals ze nu is.

Oké dat je de 'testen' gecorrigeerd terugkrijgt met de
mogelijkheid tot uitleg over de juiste oplossing.
Ja, regelmatige tests zorgen voor het onderhouden van de
leerstof.
Ja
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1295 Krijg voldoende feedback

Ja

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP ITALIAANS
Feedback en evaluatie
1. Eerder tevreden.
2. We kunnen zorgen voor meer variatie in de vraagstelling : ons niet beperken tot invuloefeningen, maar bijvoorbeeld zinnen laten
maken met een woord, of zelfs een vertaling laten maken.
3. Bij spreekoefeningen krijgen de cursisten meestal onmiddellijk feedback.
4. Bij spreekoefeningen worden de cursisten niet altijd verbeterd.
5. Hangt af van het niveau : in de lagere niveaus stellen we 2 korte kennistesten per module voor ; in de hogere niveaus willen we
kennistesten invoeren die niet meetellen voor de evaluatie (m.a.w. die niet op punten staan).
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5. JAPANS
BEMERKINGEN OMTRENT FEEDBACK

BEMERKINGEN OMTRENT EVALUATIE

1) Krijg je voldoende feedback?
2) Op welke manier krijg je het liefst
feedback?
3) Waarover zou je graag meer feedback
krijgen?

168 Er is geen persoonlijke begeleiding en/of feedback.
1) Voldoende feedback.
2) Liefst mondeling en individueel of via e-mail.
264
3) Meer tips waar op het internet dingen te vinden zijn die
je kunnen helpen.
Vind ik van ondergeschikt belang
295
300 ja
392 Is zeer volledig en persoonlijk!
De leerkracht geeft vaak achtergrondinfo als ze merkt dat
we moeite hebben met een concept, wat het voor mij
961
gemakkelijker maakt om bepaalde zinsconstructies of
woordvormen te onthouden.
Ja, feedback is er.
1138
1238

Ben je tevreden over de huidige manier
van evalueren?

Jazeker. Nadeel voor mij is dat ik wegens druk beroep
soms er niet in slaag om te studeren voor de eindevaluatie.
Evaluatie vind ik niet zo belangrijk Het is een hobby, dus
geen stress.
ja
Zeer zeker!
Geen problemen mee

de evaluatie van orthografie en schrijfoefening is zoals
verwacht en erg uitgebreid. De evaluatie van grammatica
en woordenschat is een heel stuk minder uitgebreid, maar
dat is ook niet verwonderlijk, gezien we het hier over
Japans hebben en niet pakweg, Frans of Engels
ja
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ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP JAPANS
Feedback en evaluatie
Vraag 1: Zijn de cursisten eerder tevreden of ontevreden over de manier van evalueren?
Tevreden
Vraag 2: Kunnen we nog zaken verbeteren aan de manier van evalueren?
Ja
Vraag 3: Licht toe op welke manier cursisten nu feedback krijgen.
-schrijfoefening: persoonlijke feedback, mondeling of via e-mail.
-spreekoefening: tijdens de lessen bij de spreekbeurten
-lees- en luisteroefeningen: tijdens de lessen bij de inoefenmomenten en bij de laatste les van het semester
-grammatica- en woordenschatoefeningen: tijdens de lessen bij de inoefenmomenten en bij de laatste les van het semester
Vraag 4: Welke tekorten in de manier van feedback geven stellen we vast?
Persoonlijke begeleiding en feedback.
Vraag 5: Welke verbeteringen achten we noodzakelijk? Hebben we een plan van aanpak?
Meer persoonlijke begeleiding en feedback, kan soms mondeling of via e-mail. Meer informatie geven waar cursisten op het internet
oefeningen kunnen vinden en maken.
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6. PORTUGEES
BEMERKINGEN OMTRENT FEEDBACK

BEMERKINGEN OMTRENT EVALUATIE

1) Krijg je voldoende feedback?
2) Op welke manier krijg je het liefst
feedback?
3) Waarover zou je graag meer feedback
krijgen?

19

Ik denk dat ze ons nog niet genoeg kennen om feedback te
kunnen geven. Onze vorige lerares kon dat wel al.

56 oké
85

106

113 We krijgen voldoende feedback op correcte manier.
Neen... gezien het in het honderd liep met al 4 verschillende
leerkrachten van september tot december, hebben we
geen persoonlijke feedback gekregen, alleen onze punten +
wat onze eerste leerkracht geschreven had over onze
mondelinge prestaties... We hebben zelfs na de
123 kerstvakantie moeten vragen, of we punten zouden krijgen
van het eerste semester. We hebben dan wel onze toets
over begrijpend luisteren mogen inkijken.
Graag zou ik in
de les zelf feedback krijgen op uitspraak of op gemaakte
oefeningen, zonder dat er daar prestatiedruk op ligt; ook
persoonlijke feedback over de evolutie zeker wat de

Ben je tevreden over de huidige manier
van evalueren?
We weten niet wie wat heeft geëvalueerd. Ik vind het ook
jammer dat we niet standaard onze examens opnieuw
mogen inzien om onze fouten te zien. Leren van fouten is
toch ook belangrijk!
oké
goed
Dit jaar verliep 1e semester moeilijk omwille van het
uitvallen van de leerkracht. Onze examens werden niet
afgenomen door interim tot de laatste les voor Kerst, maar
toen was ik afwezig. Na de vakantie vond de coördinator dat
we een andere onaangekondigde test moeten maken...
vreemd.
Mijn ervaring is daaromtrent nog heel beperkt... hierboven
heb ik al het een en het ander genoteerd. Wordt vervolgd in
een volgende vragenlijst.
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uitspraak en vlotheid van spreken betreft, of over het
beheersen van de werkwoorden of woordenschat.
Ja, ik vind dit best OK - geen commentaar hierop.

146

1) Ik ben nederig genoeg om alle feedback in dank aan te
nemen.
193
2) van de leerkracht zelf
3) Of de leerstof voldoende geassimileerd werd.
Onze leraar is zeker een man op wie je kan rekenen, en zijn
232
uitleg zit goed in mekaar.
Is gewoon ok.
241
347
feedback is ok / leuk om af en toe tijdens de mondelinge
oefeningen wat feedback te krijgen
411

437 voldoende
Voldoende van de lerares. Liefst persoonlijk.
461
486

Neen. Ik vond de evaluatie in het 2de jaar van onze juf oké.
Ze baseerde zich toen op een heel jaar (huis)werk/ inzet in
de klas/ mate waarin je taken maakt/ mate waarin je
probeert te antwoorden of te praten en niet alleen op een
examen. Wij zijn geen tieners meer, een examen is een
momentopname en zegt minder dan bovenstaande
evaluatie. Zoals gezegd, niet te spreken over de compleet
onverwachte evaluatie in het eerste semester van het 3de
jaar. Op basis van een verrassingstoets ? Zoals in het
tweede middelbaar?
Ja.

Neen, ik mis de examens. Die vormen een mikpunt om te
beginnen studeren.
Misschien niet realistisch maar ik zou liever een evaluatie
krijgen gewoon het ganse jaar door en niet alleen die paar
testen die we semestrieel krijgen.
zeker tevreden, er wordt rekening gehouden met het feit
dat je soms al een drukke werkdag erop hebt zitten, fijn! De
evaluatie geeft je de kans om zelf je geleverde inspanning
te testen. Maar misschien graag een verbeterde versie terug
om te zien welke fouten werden gemaakt. Leuk, maar hoeft
niet met punten.
tevreden
Zouden wel meer proefjes mogen gegeven worden. Het is
maar dan dat je (ik) de moeite doet om alles eens goed te
bekijken.
Laatste jaar te veel aandacht voor letterlijke kennis tijdens
de schriftelijke testen (=invuloefeningen). Die laten niet
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512
528

592

605
606
613
664

1) Feedback is voldoende.
2) Positieve opbouwende en open feedback
ja
1. Er wordt op zeer regelmatige basis feedback gegeven.
Deze wordt mondeling en schriftelijk gegeven. Tijdens het
maken van oefeningen wordt er feedback gegeven. De
leerkracht is zeer attent voor alle cursisten en stuurt zeer
goed bij.
2. Feedback mag wat mij betreft zowel mondeling als
schriftelijk gegeven worden.
3. Ik heb niet het gevoel dat ik meer feedback moet krijgen.
Feedback is voldoende en OK.
Neen. Geen verbetering van de testen te zien, we weten
niet wat er fout was.
ja
Door het feit dat er een beperkt aantal cursisten zijn in ons
studiejaar is er zeker voldoende persoonlijke feedback.
Deze gebeurt dan ook heel concreet en spontaan in de les.

686
1/ Hoe nu de feedback gegeven wordt, vind ik super goed.
Niet veranderen.
687
2/ Met een testje, dan weet je al gauw, of je leerstof kent of
niet. Liefst één die je kan voorbereiden.
756 ok

zien of je iets beheerst of niet. Na een paar jaar moet je
gaandeweg je virtuositeit in een taal kunnen aantonen. Dat
kun je niet in een schriftelijke proef waarin je binnen een
half uur of een uur een kort opstel schrijft (die tijd is
nauwelijks voldoende om inspiratie te vinden). Schrijf- en
spreekoefeningen moeten vooraf kunnen voorbereid
worden.
ja
Evaluatie is belangrijk om te weten wat je kan en waar je
staat. De manier van evalueren is afwisselend. Evaluatie
gebeurt zowel schriftelijk als mondeling. Persoonlijk verkies
ik het mondelinge.

Evaluatie is goed
Zie voorgaande.... Er wordt volgens mij niet echt
geëvalueerd, of slechts gedeeltelijk.

Ik zou het interessant vinden dat de examenoefeningen
achteraf nog eens zouden gemaakt worden in de klas zodat
ik zou kunnen zien welke fouten ik gemaakt heb zodat ik
daar in de toekomst aandacht zou kunnen aan besteden.
Meer huistaken zouden hier ook een oplossing kunnen zijn.
Ja

combinatie permanente evaluatie en huiswerkjes is ok
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789 ja
1. feedback ok
824 2. graag direct
3. uitspraak
Dit gebeurt mondeling. Persoonlijk mag dit iets meer.
887 Eventueel via een "rapportje" per trimester. Zou mij wel
aanmoedigen om meer te doen aan mijn werkpunten.
De meeste feedback komt op spreekoefeningen in de les
zelf, waarbij je uitspraakfouten of zinsfouten worden
verbeterd. Ik vind dit voldoende zo in dit eerste jaar.
888

Er is geen feedback, we krijgen weinig oefeningen mee naar
905 huis. De toets die we gemaakt hebben werd nooit samen
verbeterd (misschien door wissel van leerkracht).
983 die is er, maar beperkt
992 perfect
Mondeling, over uitspraak en oefeningen in de les wel.
Enkel over de schrijfopdrachten krijgen we geen feedback.
Zo weet je niet wat je fouten zijn.
1024

1033
1034 Ben tevreden
De lerares geeft vaak collectieve feedback, maar echt heel
individuele feedback is er niet zo vaak. Misschien zou het
1096 wel goed zijn als de lerares dat twee keer per jaar doet, een
keer rond Nieuwjaar en een keer begin mei, zodat iedereen
afzonderlijk wat beoordeeld wordt.
1098 In mijn cursus wordt er het meest aan zelfevaluatie gedaan.

ja

Ja hoor, prima.
Voor die ene evaluatie die er al geweest is in het eerste
semester vond ik dit wel redelijk karig maar nog OK. Ook
hier weer die luisterteksten die boven niveau zijn waarop
dan wordt geëvalueerd. Niks tegen luisterteksten en
begrijpend luisteren, maar zorg dan dat de spreeksnelheid
van de oefening op een aangepast niveau is.
Er is voor het ogenblik te weinig evaluatie. Slechts 1 toets
gehad.
de beste evaluatie is meer testen doen tijdens het jaar
perfect
Ik ben tevreden. Ik werk en kan dus niet altijd studeren in
de week; daarom vind ik permanente evaluatie het meest
haalbaar. Ook nu en dan eens thuis iets maken, een
schrijfopdracht of een oefening op geziene leerstof vind ik
nuttiger dan blokken voor een examen of grote test. Open
boek in de beginjaren vind ik ook wel goed.
Niettegenstaande ik van mening ben, dat ik er niks van
terecht bracht, haalde ik toch meer dan 90%. Dat is
gewoonweg niet serieus.
Tot op vandaag geen bedenkingen
Ik persoonlijk vind dat de testen wel wat moeilijker zouden
mogen zijn.

De testen die opgelegd worden vind ik voldoende, alhoewel
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Je voelt het persoonlijk wel aan, lukt het nog, kan ik nog
goed mee, moet ik thuis een tandje bijsteken, moet ik meer
uitleg vragen. Momenteel is het een kleine groep en zou het
mogelijk zijn een persoonlijke evaluatie te bekomen van de
leerkracht, vb. tijdens de pauze. Echt noodzakelijk vind ik
dat niet.
Ik vind het belangrijk dat we de testen terug mogen inzien.
1107 In de les helpt de juf met uitdrukken en het juiste
taalgebruik als we iets zeggen.
1156
1178

Ja, is ok.

1199 oké
1267

dat bijkomende stress met zich meebrengt. Het geeft wel
een beeld over je kennis en vooruitgang. Het blijft altijd
volwassenenonderwijs dat leuk moet blijven met de
noodzakelijke opgelegde taken en zo weinig mogelijk
stresserende elementen.
ja
de proefjes zijn voldoende evaluatie. Tenslotte weet je zelf
dat je kennis afhangt van de tijd die je na de les in de
studie steekt.
Evaluatie mag een beetje ernstiger. Ook al is het een
stressmomentje, als je zelf moet studeren, hou je meer
over van de cursus.
oké
Evaluatie is een must 1. Door permanente evaluatie,
medewerking in de klas 2. eigen inbreng van de cursist :
muziek, gevonden krantenartikels, video, filmmateriaal,
enz.
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ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP PORTUGEES
Feedback en evaluatie

Vraag 1
Zijn de cursisten eerder tevreden
of ontevreden over de manier
van evalueren?

Eerder tevreden. Men vindt het voldoende. Geen stress door te veel; er mogen zaken thuis
gedaan worden. Vooral die afwisseling is oké.
De permante evaluatie wordt geapprecieerd.

Vraag 2
Kunnen we nog zaken verbeteren
aan de manier van evalueren?

Schrijf- en leesoefeningen mogen mee gegeven worden naar huis. Het is duidelijk dat cursisten
– zeker in de hogere jaren- dit ook echt graag wensen. Ook spreken mag wel eens thuis
voorbereid worden. Niet elke collega doet het blijkbaar (wat me verbaast- heeft waarschijnlijk
met de vervanging in het eerste semester te maken?), want er wordt kritiek op gegeven in de
enquête
Vooral mondeling (concreet en spontaan) tijdens de les + schriftelijk voor ‘spreken’ + via
feedbackblad in RG1 (maar is nieuw en werd nog niet gegeven voor de enquête)

Vraag 3
Licht toe op welke manier
cursisten nu feedback krijgen.
Vraag 4
Welke tekorten in de manier van
feedback geven stellen we vast?

-Dat niet alle collega’s de testen zouden terug gegeven hebben ter inzage? Dit had met de
vervangingen te maken, want alle collega’s geven alle testen altijd ter inzage.
-Dat er tot nu hoodzakelijk énkel mondelinge feedback is

Vraag 5
Welke verbeteringen achten we
noodzakelijk? Hebben we een
plan van aanpak?

-Cursisten vragen naar een soort rapportje. Het nieuwe feedbackblad is daar een antwoord op.
Dus perfect!
-Zeker de toegekende punten toelichten

126 | P a g i n a

7. RUSSISCH
BEMERKINGEN OMTRENT FEEDBACK

BEMERKINGEN OMTRENT EVALUATIE

1) Krijg je voldoende feedback?
2) Op welke manier krijg je het liefst
feedback?
3) Waarover zou je graag meer feedback
krijgen?

225 Alles in orde!
Voor mij mag het nog meer, en het liefst duidelijk. Ik krijg
graag feedback door verbeteringen aan te brengen. Af en
384
toe ook gemeenschappelijke verbeteringen in de klas is
goed.
449 Ja, het best is directe commentaar in de les.
1) Ik krijg voldoende feedback.
2 ) Het liefst krijg ik feedback via de mail, daar mijn gehoor
616 niet meer 100 procent betrouwbaar is.
3) Er is geen specifiek onderdeel waar ik meer feedback
over zou willen ontvangen.

653

791
802 Voldoende feedback.
We krijgen niet zo veel feedback. Op het einde van het
868 eerste semester moesten we enkele testjes maken die veel
te makkelijk waren en die kregen we dan verbeterd terug.

Ben je tevreden over de huidige manier
van evalueren?
Prima! Geen opmerkingen.
Mag ook nog meer.

Heel tevreden
Ik ben tevreden over de huidige manier van evalueren.

Er mogen meer vaste momenten gepland worden voor
testen. Dit mag ook ruim op voorhand worden doorgegeven
aan de cursisten. De meeste cursisten hebben een job en
huishouden. Een planning is nodig om voldoende tijd te
hebben om zich hierop voor te bereiden. Wanneer er bij het
begin van het semester al momenten worden doorgegeven,
kan men zich hier al beter op voorbereiden.
Ja. Streng maar rechtvaardig! :)
Tevreden.
Meer tussentijdse evaluatie i.p.v. enkel op het einde van het
semester.
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909

924

over al de jaren heen nog geen feedback gekregen, meen ik
toch, wel evaluatie

We krijgen niet zoveel feedback, maar elk voelt zelf wel aan
hoe goed hij of zij mee kan in de les.

1034 tevreden
Ik ontvang goede en heldere feedback.
1102
1) Feedback: de lerares speelt heel kort op de bal = tijdens
mondelinge oefeningen tussen de cursisten lopen en direct
uitleg geven bij fouten; snelle correctie van schriftelijke
oefeningen + uitleg bij de gemaakte fouten; veel geduld
met fouten die regelmatig terugkeren; bevestiging geven en
aanmoedigen wanneer je het goed doet.
2) Wanneer er duidelijk gemaakt wordt waarom iets fout is
en waar je moet op letten om ze niet meer te maken, dan is
1110
feedback in orde. De lerares doet dat, dus: oké voor mij.
3) Enige opmerking bij het 1ste semester: indien mogelijk
de gemaakte "eindevaluaties" even teruggeven zodat het
duidelijk zichtbaar is wat goed was en waar de eventueel
"hardnekkige fouten zitten" (was nu in mijn geval geen
probleem; maar een test even terugzien na beoordeling
vind ik belangrijk om de eigen evolutie goed te kunnen
inschatten).
1) ja
1226
2) onmiddellijk
1253 oké

evaluatiemomenten brengen altijd stress, dus niet prettig;
goed is dat we schriftelijke evaluaties thuis mogen maken,
dus meer tijd ervoor, kan beter uitgewerkt worden, zodat
'evaluatie' ook een leermoment wordt; luistertesten lijken
soms op 'geheugenoefeningen', dus irrelevant
Persoonlijk zou ik wel wat meer klassieke 'toetsen' kunnen
gebruiken. Dit zou me dwingen de stof sneller te herhalen
en meer te studeren. Een toets per 1 à 2 hoofdstukken lijkt
me ideaal. Het systeem van 'permanente evaluatie' in de les
ligt me minder.
Spijtig dat er nog steeds testen moeten zijn. Volgens mij
levert dit extra stress en ik merk dat ik domme antwoorden
geef - 'dommer' dan dat ik gewoonlijk geef als die extra
stress er niet is.
Voor mij is er geen probleem. Tempo en hoeveelheid te
verwerken leerstof zijn haalbaar, de tests worden op tijd
aangekondigd en zijn op dit moment zeker ook haalbaar
qua niveau. Het systeem van meer permanente evaluatie
en geen grote eindexamens zorgt ervoor dat ik de cursus
zonder onnodige stress kan volgen en vooral de taal met
plezier kan leren. Ik doe dit per slot van rekening puur uit
persoonlijke interesse => uiteraard wil ik Russisch
uiteindelijk kennen en kunnen zoals het hoort ("Als je iets
doet, doe het goed"), maar graag op een aangename, niet
stresserende manier - zoals dus nu het geval is. Enkel
voor spreekvaardigheid is het mij niet echt duidelijk hoe en
waarop er geëvalueerd wordt, maar ik ervaar dit niet als
een probleem.
ja
verloopt correct
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ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP RUSSISCH
Feedback en evaluatie
Vraag 1 Zijn de cursisten eerder tevreden of ontevreden over de manier van evalueren?
Er mag voor sommigen meer geëvalueerd worden.
Vraag 2 Kunnen we nog zaken verbeteren aan de manier van evalueren?
Frequenter kennistesten geven.
Vraag 3 Licht toe op welke manier cursisten nu feedback krijgen.
We spelen kort op de bal. Feedback zo veel mogelijk tijdens oefeningen.
Vraag 4 Welke tekorten in de manier van feedback geven stellen we vast?
Cursisten laten weten dat ze geen feedback krijgen tot zeer goede feedback.
Vraag 5 Welke verbeteringen achten we noodzakelijk? Hebben we een plan van aanpak?
- Feedback tijdens de les geven. Ingaan op veel gemaakte fouten.
- Teruggeven van testen zodat de cursisten hun fouten kunnen zien.
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8. SPAANS
BEMERKINGEN OMTRENT FEEDBACK

BEMERKINGEN OMTRENT EVALUATIE

1) Krijg je voldoende feedback?
2) Op welke manier krijg je het liefst
feedback?
3) Waarover zou je graag meer feedback
krijgen?

6 goed
Waarom mogen we de feedback maar heel eventjes in de
21
les inkijken?
61 alles prima
feedback tijdens de les zeer ok
65

73 oké
1) De feedback is voldoende, wel jammer dat je uitgevoerde
77 testen niet mee krijgt naar huis.
2) Mondeling feedback blijft langst hangen
Iedere les is er feedback, of voor de klas als geheel of
persoonlijk tijdens de les. Na de testen van het 1ste
87 semester stond er bij de punten wat nog extra aandacht
vereiste. Dat is gewoon een goede manier van werken van
onze lerares.
110 Voldoende Feedback.
119 Voldoende
ik ben niet zo geïnteresseerd in feedback, ik vind vooral
125
belangrijk wat ik zelf vind van het door mij bereikte peil
130 ja
Soms zou het goed zijn meer feedback te krijgen
141

Ben je tevreden over de huidige manier
van evalueren?
oké
Zeker
alles prima
Liever geen testen/toetsen voor punten. Voel mij te oud
geworden om nog op die manier geëvalueerd te worden.
ja

Ja hoor. Geen bedenkingen. De verschillende aspecten van
een taal leren komen aanbod.

Ja.
oké
ja, en ik begrijp dat de inspectie nu en dan iets wil zien om
de inspanningen te kunnen volgen
ja
Ja, ik denk dat onze leraar op een eerlijke manier
beoordeelt. De een praat al meer dan de ander. Soms beter
dat hij mensen aanduidt om te praten, zodat niet steeds
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Ik krijg elke les feedback: zodra we iets fout verwoorden of
uitspreken, wordt dat meteen verbeterd en ook uitgelegd...
altijd even vriendelijk en geduldig. Via de toetsen krijgen
we ook feedback: er staat uitleg bij wat er al goed is en
152 waar je nog moet op letten.

Nee, ik verwacht dat een leerkracht mijn uitspraak
verbetert en mij voortdurend wijst op mijn fouten. Positieve
167
feedback zoals zeggen 'goed zo' is er wel en meer dan
voldoende.
Er is meer dan voldoende feedback. De manier waarop het
bij ons gebeurt is vaak klassikaal, wat naar mijn gevoel ook
176 het beste is, gezien we van mekaars fouten leren.
Niettemin kunnen we ook persoonlijk vragen stellen en is er
de mogelijkheid om via mail vragen voor te leggen.
We krijgen onmiddellijke feedback, zowel correctie van
fouten als uitbreiding van woordenschat.
186

Ik krijg voldoende feedback; zoals het nu verloopt is het
192 prima.
1) Ik vond de feedback zeer opbouwend. Het is zeer
stimulerend en aangenaam te horen hoe je er op vooruit
201 bent gegaan en waar je werkpunten zijn. Dat helpt om
verder te zetten in de cursus en bij te benen waar nodig.
2) Ik heb graag wel wat feedback op mail of via brief.

dezelfde persoon aan het woord is. Hoor dat dit voor
sommige mensen vervelend is. Anderzijds zijn we
volwassen mensen en wie wil praten, kan dat aangeven.
Ja! Auto-evaluatie bij veel oefeningen in de les is nuttig,
zodat je nadien ook thuis de moeilijkere dingen verder kan
oefenen. De evaluatie via toetsen is gevarieerd en goed:
stuk op Chamilo (heb je ruim de tijd voor), deel thuis (bv.
leesopdracht), deel toetsen in klas (in samenspraak met
cursisten wanneer die gepland worden). Het motiveert om
goed de lessen bij te houden en te studeren, er is nooit
echte druk om goed te presteren zodat we niet met
onnodige stress hoeven te zitten.
Een geschreven evaluatie op het einde van een periode is
oké. Ik verwacht dan wel dat ik de zaken die
neergeschreven staan vooraf al gehoord zou hebben. Er
mag veel meer tijdens het lesgeven geëvalueerd worden.
Ik heb daarover niet meteen een uitgesproken mening maar
het lijkt me dat deze formule wel werkzaam is. Het vraagt
natuurlijk wel een zekere mate van inzet om je mening zo
goed mogelijk te formuleren.
Gelukkig zijn de evaluatiemomenten al verminderd. Toch
blijf ik moeite hebben met het feit dat er op ons niveau nog
moet geëvalueerd worden. Vooral de luistertesten zijn ons
een blok aan het been. Veel liever zouden we nog veel meer
luisteroefeningen hebben met een grondige bespreking +
conversatie zonder dat daar een test aan verbonden is.
Ja; het vraagt wel een inspanning om me voor te bereiden
op een test; we zijn niet meer zo sterk in het opnemen van
nieuwe leerstof als toen we jong waren.
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222
238

242
262
263
269
272

3) Over mijn vorderingen in de les en de medewerking
tijdens de les.
We krijgen voldoende feedback. De leerkracht geeft wat
opmerkingen mee op papier en bespreekt die ook tijdens de
les.
voldoende feedback toetsen (luisteroefeningen, huiswerk,
spreekoefeningen)
Er is meer dan voldoende feedback. De leerkracht geeft
vaak oefeningen mee die we dan mogen maken en
doormailen. De volgende les krijg je de verbeterde versie
terug. Als je vragen of problemen hebt i.v.m. de cursus
mag je die altijd stellen tijdens de les.
Er is voldoende feedback. Geen verandering nodig.
elke leerkracht anders
1. voldoende feedback
2. Liefst mondeling

Aan de hand van mondelinge en schriftelijke bevragingen
wordt er feedback gegeven. Dit is wel fijn.
Er mag meer feedback komen tijdens de module, vooral
over de spreekvaardigheid. Het blad met suggesties op het
299
einde van de module was heel interessant, maar je krijgt
het zo wat vlug-vlug op het einde.
Feedback was in orde en door leerkracht met kennis van
301
zaken (inachtneming feedbackregels) toegepast.
Dat is een goede vraag : ik denk dat er voldoende evaluatie
is, maar weinig feedback als daarmee bedoeld wordt een
evaluatie van hoever we staan binnen de taal. Anderzijds
weet ik niet of feedback nodig is : je weet voor jezelf denk
310 ik wel voldoende hoe je het doet en of je al bij machte bent
om de taal te gebruiken. Dat leer je trouwens best door het
land te bezoeken, en in mijn geval merkte ik toch dat ik al
gauw een aantal dingen kon zeggen en begrijpen die
voordien niet zouden gelukt zijn.

Jammer dat we enkel losse woordjes moeten invullen op
testen.
Ja
Ja

Ja
ok

Ja, tevreden

291

ja
Ik geloof wel dat er voldoende is, er zijn regelmatig
oefeningen en iedereen komt daarbij aan bod en wordt
zonodig vriendelijk gecorrigeerd of krijgt nogmaals uitleg.
Daarnaast zijn er regelmatig en gevarieerde "toetsen".
Verder zijn er oefeningen in kleine groepjes waarbij we
elkaar corrigeren.
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Ppppfffff informatie over je persoonlijke ontwikkeling binnen
het gekozen taalvak ??? Enige wat gebeurt , is verbeteren
als je iets fout zegt, maar niet informeren over bijsturen
337 of... (bij geen enkele taalleerkracht trouwens )

Feedback kan misschien ook mondeling, 1 op 1, in de vorm
van gedachtewisseling?
Voldoende feedback van leerkracht, maar misschien graag
351
nog tips hoe je je 'tekortkomingen' kan verbeteren.
359 Voldoende feedback
364
366
Constante mondelinge feedback vind ik belangrijk. Af en toe
eens een echte test moet ook, anders kom ik niet altijd tot
375 voldoende inoefenen en leren van de leerstof. De
zelfevaluatie zegt mij niets. Het is ook leuk als andere
cursisten eens mondelinge bevestiging geven.
Graag ook schriftelijke feedback onder de vorm van een
381
rapport, dat we meekrijgen.
De testen mogen we even bekijken en dan moeten we die
382
teruggeven. Ik zou ze liever meenemen naar huis.
Invul-huistaken vind ik interessant, zeker als ze nadien
besproken worden in de les. Ik vind het jammer dat er
403
geen tijd is om de verbeterde toetsen eens goed te kunnen
bekijken.
417 oké
Fouten worden onmiddellijk verbeterd in de les.
418
344

Feedback kun je het best op het juiste moment krijgen,
419 gekoppeld aan een actie. De feedback moet wel op een
“volwassen” manier gebeuren

De testen sporen je wel aan om thuis te studeren maar
zorgen ook voor onnodige spanningen. Er zou een
onderscheid moeten gemaakt worden tussen mensen die
echt dat getuigschrift nodig hebben voor school of werk en
anderen die talen willen leren voor hun plezier... Die laatste
groep zou het echt moeten kunnen leren op de manier die
voor hén belangrijk is...
Jawel
ja
tevreden, maar lijkt me héél wat werk voor de leerkracht!!
Ja, ideaal voor senioren. Niet de schoolse evaluatie.
oké
Voor mij mogen er nog meer schriftelijke en mondelinge
evaluaties zijn. Ik hou nog van de iets schoolsere aanpak

zeer tevreden
Evaluatie is oké

oké
Bij de grammatica worden bijna alleen de uitzonderingen
gevraagd. De test bestaat maar uit 1 pagina op 20 punten.
1 woord is 1 punt.
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440

De feedback was steeds heel persoonlijk

449 Ja, best is directe commentaar in de les
Over feedback niet te klagen. Zowel positieve als minder
goede punten worden in de feedback behandeld. Bij de
452
mondelinge oefeningen wordt terecht onmiddellijk
gecorrigeerd in het belang van de cursist.
Er is voldoende feedback, ik krijg die het liefst aan de hand
454 van oefeningen die door de leerkracht verbeterd worden. Ik
denk dat er voldoende feedback is.
458 Ik heb daar minder behoefte aan
Tijdens de spreekmomenten is er steeds verwijzing naar de
474 veel voorkomende fouten. Hieraan worden ook de
grammaticale herhalingen gelinkt.
Ja. Alle mogelijke vragen worden door de leraar uitvoerig
478
beantwoordt.
Geen opmerkingen. Alle respect voor de behandeling van de
479 cursisten als gemotiveerde, volwassen "leerlingen".
484 Voldoende feedback.
Moeilijke vraag. Op het einde van de cursus Spaans krijgen
498 we informatie van de leerkracht betreffende onze
vooruitgang en de tekorten
1) ja, voldoende
505 2) mondeling, na een toets
513 Er is altijd voldoende feedback.
1. ja
524 2. persoonlijk , zoals het nu gebeurt
3. na "uitgebreide" oefeningen
1) Er zou meer feedback mogen gegeven worden.
549 2) De feedback mag direct op het moment zelf zijn.
3) De werkpunten.

Voor mij persoonlijk had ik liever een meer formele
evaluatie gewild, maar ik begrijp waarom dit niet werd
gedaan.
Heel tevreden
Zeker, er is permanente evaluatie in zowel schrijf-, lees-, en
spreekmomenten. De vier grote evaluatiemomenten tijdens
het jaar zijn zinvol.

Ja
tevreden
Geen opmerkingen.
Zeer zeker, en dat zowel inzake de formatieve (tijdens het
cursusverloop) als de summatieve (bij de semestriële
eindbeoordelingen) evaluatie.
Meestal oké, dit hangt ook wel van de leerkracht af.
Ja
Ja, er wordt door de leerkracht rekening gehouden met
zowel toetsen als wekelijkse prestaties (zo heb ik het toch
begrepen).
Evalueren verloopt eerlijk en correct.
ja
Wij doen dit meer als hobby dan hoeft de evaluatie niet zo
streng te zijn.
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578
645 oké
1) Feedback krijgen we schriftelijk via onze opdrachten.
2) Feedback kan persoonlijker via mail, is moeilijker in de
656
klas met medestudenten. Motivatie blijft belangrijk dus
evaluaties dienen subtiel aangepakt te worden.
688 oké
Ik zal mijn leerkracht vragen om haar feedback over te
708
toetsen nog eens te mogen inkijken.
Feedback voel je aan in de groep. De wederzijdse open
710
commentaar lijkt mij het belangrijkst.
De feedback laat zien hoe (goed of minder) je bezig bent.
717 Of persoonlijk, bevestigt wat je denkt over jezelf in het
studeren. Alhoewel het bijzaak is, is het altijd motiverend.
728 voldoende
735 prima
747 er is genoeg feedback
1) We krijgen feedback, maar de ene cursist krijgt meer
kansen om te antwoorden en te oefenen dan de andere. Het
niveau tussen cursisten is veel te verschillend in eenzelfde
762
klas.
2) Op papier
3) Mondeling is soms te direct.
Feedback is ok, die krijg je na iedere test. Dus je weet
763
waar je aan toe bent.
765 oké
We krijgen voldoende feedback via de punten die ons
769
worden medegedeeld.
783 Geen bedenkingen. Alles zit goed.
Feedback halverwege de cursus zou ook welkom zijn i.p.v.
784
van enkel op het einde.
793
geen opmerkingen en zeer goede feedback
796

de testen geven niet altijd een juist beeld van je kunnen
oké
Ja

oké
Ja.
Voor mijzelf niet belangrijk. Ik wil mijn persoonlijke
doelstellingen behalen.
Ja, tevreden.
tevreden
veel te veel toetsen
ik ben tevreden
- Tijdens testen mag de lerares geen antwoorden
influisteren. Het niveau wordt naar beneden getrokken. Dit
is geen niveau 4 meer.
- De evaluatie moet meer luisteroefeningen bevatten.
Evaluatie is ok.
oké
Ik ben tevreden over de evaluatie.
Evaluatie mag onmiddellijk en direct gegeven worden.

Vraagt te veel tijd om in te vullen!
ja, voor Spaans echter liever een eigen voordracht
uitbouwen dan een luisterspot analyseren
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802 Voldoende feedback.
Er is voldoende feedback.
803
Bij het verlaten van het lokaal na de les bedank ik meestal
de leerkracht voor haar geduld en inzet. Haar antwoord is
827
nogal dikwijls, bedankt voor jullie enthousiasme. Dit zegt
genoeg zeker?
1) Ik krijg voldoende feedback
2) Mondeling
837

We krijgen alle mogelijke feedback, hoogstens 2 weken na
een ondervraging kunnen we de toets inkijken. De
843
oefeningen die we online moeten maken worden direct
verbeterd (automatisch).
feedback ok ; manier van aanbrengen vind ik prima
847
1) Ja.
2) Wijzen op je fouten.
883 ja
Feedback oké, wordt meestal gegeven met de proef op het
885 einde van het semester.
856

N.a.v. testen of oefeningen krijgen we steeds spontaan
voldoende feedback. Deze wordt ook gegeven wanneer je
erom vraagt. Bij bepaalde testen worden de juiste
901
antwoorden regelmatig gezamenlijk besproken. Misschien
zou na bepaalde testen een kopie kunnen gegeven worden
met de antwoorden, die zou kunnen helpen bij het studeren
voor de volgende testen/examens.
De feedback die de leerkrachten over mij hebben daar ben
904
ik volstrekt mee eens!

Tevreden.
De leerkracht evalueert op een volgens mij correcte manier
tijdens de les individueel.
Dat om de zoveel pagina’s of hoofdstukjes evaluatievakje
vind ik zinloos .
De evaluatie, zoals ze nu gedaan wordt is goed. Op mijn
leeftijd vind ik examens afleggen helemaal niet meer leuk,
maar een beoordeling in de loop van de lessen is een goed
alternatief. Voor mij zijn punten helemaal niet belangrijk.
Het feit van veel bij te leren in de lessen resulteert in vlotter
spreken en daar doe ik het voor.
Tevreden

Mogelijkheden genoeg om punten te verzamelen om te
slagen voor je jaargang.
Ja
Tevreden. Evalueren gebeurt niet alleen met de eindproef
maar ook meer tijdens de les door mondelinge toelichting
tijdens de praktijk.
Het evalueren is best ok doch het oordeel van een
leerkracht was eens niet evenredig met het behaalde
eindresultaat en was weinig motiverend en confronterend.
Concreet: bij het behalen van 73% kun je toch niet
aangeraden worden om het jaar best opnieuw te doen
terwijl andere cursisten met een cijfer tussen 50% en 60%
toelating krijgen om naar het volgende jaar te gaan. Dit
resulteert in onbegrip.
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912
929
938
948
951
968
969
970
974
984

nee, maar het stoort ook niet

Misschien kan dit nog beter. Graag wist ik waar ik bijv.
meer op moet oefenen.
voldoende
Ik krijg voldoende feedback. Een kleine nota met mijn
verbeterpunten is een goede manier.
Voor mij is er genoeg feedback
We krijgen heel weinig expliciete feedback.
Leraar zou de feedback op papier moeten geven en
individueel. Sommige zaken worden wel vermeld maar dit is
altijd te onthouden.
Nee

1) De leerkracht heeft mij eens gezegd dat ze waardeerde
dat ik een medecursist had geholpen voor de vervoeging
van de werkwoorden met nummer en getal. Dat was een
schouderklopje en ik waardeer dat. De leerkracht was dan
ook een "groot" mens. Ik had dat niet verwacht en toch
987 deed ze dat spontaan. Dus ze was zeker vriendelijk en
attent.
2) Ik krijg het liefst feedback op een mondelinge manier
want als ik feedback schriftelijk moet lezen heb ik daar tijd
en stilte voor nodig. Dit is om mij goed te kunnen
concentreren. Maar dat gaat niet in een leslokaal.
1. ik heb altijd voldoende feedback gekregen van
leerkrachten, vooral dan na examens, niet gedurende de
les, ook niet van medecursisten.
990
2. graag feedback tijdens of na de les
3. feedback i.v.m. de uitspraak: ben ik goed bezig ? Wordt
slechts zelden gedaan.

we krijgen heel weinig toetsen en soms, weken later brengt
de leraar ze verbeterd mee naar de les en mogen we ze
overlopen en eventueel vragen stellen
ja
ja
Ja

Geen probleem. evaluatie is OK
Geen speciale opmerkingen hierover.
zelfevaluatie via oefeningen Chamilo werkt ook motiverend.
Kan dus veel beter, zoals andere leraars jaren geleden wel
deden.
Ja, maar evaluatie zou tijdens de opleiding moeten
gebeuren en niet 8 maanden later.
ok

Over het algemeen oké.
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Misschien de cursisten wat meer verbeteren op hun
1011 uitspraak. Maar is ook niet eenvoudig want veel mensen
worden niet graag verbeterd....
1014 ja
Je krijgt mondelinge en ook geschreven feedback. Beide zijn
nodig en wat mij betreft voldoende.
1022

1051

De begeleiding/feedback in klas is voldoende zeker naar
uitspraak toe. Andere info krijg ik niet.

We krijgen genoeg feedback, we worden ook goed
aangemoedigd zonder druk te ervaren.
wij krijgen dikwijls onmiddellijk feedback over onze
uitspraak en zinsbouw wat ik zeer goed vind, we krijgen
1053
meer dan voldoende testen zodat we echt weten hoever we
staan
Ja, ik vind dat er voldoende feedback is van de leerkracht,
ook van de medeleerlingen (voordeel is hier dat we met een
1058
kleine groep zijn). Misschien over spreken nog wat meer
feedback.
Er is voldoende feedback
1078
1052

1079 voldoende feedback
We krijgen voldoende feedback.
1083
We krijgen voldoende feedback. We krijgen feedback
tijdens de les maar ook trimestrieel per mail. De evaluatie
1091 per mail is persoonlijk , positief en goed verwoord en
verantwoord. Tijdens de les gebeurt de feedback ook altijd
respectvol.

Zie vorige vraag. De toegangstest was heel mooi
opgesteld!
vindt de testen als evaluatie eigenlijk niet echt leuk
De leerkracht doet echt veel moeite om de feedback goed te
formuleren en je hiermee vooruit te helpen. Naar mijn
mening wordt de feedback ook tactvol gegeven zodat
niemand zich in de hoek geduwd moet voelen.
Moeilijk over te oordelen. Enkel op de toetsen >>> maar
daar zien de evaluaties er goed uit. De zelfevaluatie in de
cursus vind ik persoonlijk niks. Omcirkelen van een smiley
naar eigen goeddunken. Maar verder gebeurt daar niets
mee. Weinig zin!
Ik ben tevreden over de evaluatie
ik ben hierover tevreden

ja, er is evaluatie op verschillende vlakken

Ik vind de testen vervelend, en heel wat andere cursisten
ook aangezien bij aankondiging ervan op de 3 testdagen de
groep ineens gehalveerd was!
ja
Ik zou graag vaste data van toetsen hebben en die lang(er)
op voorhand doorgespeeld krijgen. Door mijn werk kan ik
niet alles in één week gestudeerd krijgen.
Ik ben tevreden met de huidige manier van evalueren.
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1119

Na test, zelf evaluatie en uitleg wat mis en goed was

1123 goed
1127 ik heb geen behoefte aan feedback, ik leer gewoon veel bij
Enkel feedback gekregen op de testen die werden
1145 afgenomen. Schriftelijk.
1) ja, zowel tijdens de les als op het einde van de modules
2) onmiddellijk tijdens de les en dan een uitgebreide
1146
feedback op het einde van de modules (zoals nu)
3) Ik vind het prima zoals het nu is
Eigenlijk krijgen we weinig persoonlijke feedback. Veel
studenten hebben een slechte uitspraak bij het voorlezen en
daar wordt amper op gesproken. Ik wil het net wél horen
1155
als mijn uitspraak niet goed is. Punten van een toets las de
leerkracht laatste keer luidop voor. In het Nederlands dan
nog. Vond ik echt niet kunnen.
Bij de ene leerkracht wat meer dan bij de andere. Feedback
vind ik heel belangrijk bij het leren van een taal. Het liefst
1162 van al krijg ik onmiddellijk nadat ik iets gezegd heb
feedback.
Onmiddellijke correctie is goed. Eventueel regel herhalen
en aan bord brengen ware beter.
Er is voldoende feedback. Voor mij is het belangrijkst dat ik
weet waar ik fouten maak en zeker ben van de correctie. De
manier waarop speelt weinig rol. Mondelinge taalfouten
worden verbeterd, de uitspraak meestal ook, maar niet
1193
altijd. Dat kan ik begrijpen: wanneer men telkens
onderbroken wordt, is dat niet zeer aanmoedigend. Zelf heb
ik echter wel graag dat mijn uitspraak steeds gecorrigeerd
wordt.
De feedback is ok.
1194
1175

Lerares houdt rekening met jouw persoonlijk ritme. Punten
zijn leuk maar vooruitgang boeken is leuker.
oké
ja
Ja, maar ik zou graag meer oefeningen te doen krijgen om
thuis te maken, zeg maar huiswerk, opdrachten. Zo zou de
evaluatie meer verspreid zijn en niet enkel met de testen.
Zeer tevreden. De evaluatie is correct, ruim in de breedte
en behandelt zowel je sterke als minder sterke punten.
Ik denk dat een persoonlijk gesprekje met de leerkracht van
enkele minuten een goeie manier zou zijn om een leerling
te beoordelen (naast de schriftelijke toets). De schriftelijke
toets zou iets uitgebreider mogen zijn.
Momenteel worden we geëvalueerd op de oefeningen
online, op een schriftelijke test en tijdens de lessen. Ik vind
het goed dat er op verschillende manieren wordt
geëvalueerd. Zelf heb ik nog geen schriftelijke test gehad,
maar ik had liever ook een mondelinge evaluatie gehad.
Neen. Er is geen grond voor evaluatie.
De leerkracht verbetert de fouten van de schriftelijke
toetsen en de toets wordt besproken. Waar nodig wordt
uitgelegd waarom een antwoord fout is. Dat vind ik heel
goed.

Ik vind het goed dat we af en toe een toetsje krijgen en dat
we feedback op schrijfoefeningen krijgen. Ik vind dat het
niet te vrijblijvend mag zijn en dat je op die manier nuttige
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1206 Feedback genoeg maar ik moet lopen om te kunnen volgen.
geen bedenkingen, wij krijgen af en toe een testje en we
1216
hebben een positieve lerares
feedback ok
1242
Ik word graag onmiddellijk verbeterd op uitspraak of fouten.
Alles OK.
oké
oké
Ik vind het goed dat dit jaar de zelfevaluatie erbij gekomen
1277
is.
1249
1253
1259
1275

feedback hebt.
Ga het niet afbreken maar voor mij is het te snel.
geen bedenkingen, cursisten praten onder elkaar en we
evolueren zoals het hoort
Examen schriftelijk, luisterproef en mondelinge evaluatie in
de klas. Dit alles lijkt me ok
Ja
Geen opmerkingen, de evaluatie is correct.
oké
ja
Ik vind de evaluatie volwassen.

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP SPAANS

Feedback en evaluatie
Vraag 1 Zijn de cursisten eerder tevreden of ontevreden over de manier van evalueren?
Algemeen: eerder tevreden
1) Voor sommigen noodzakelijk kwaad, voor anderen mag het zelfs iets meer zijn.
2) Weinig tot geen klachten over het aantal testen.
3) Luistertesten worden vaak als moeilijk en stresserend ervaren.
4) Zelfevaluatie wordt niet als nuttig ervaren
Vraag 2 Kunnen we nog zaken verbeteren aan de manier van evalueren?
1) Cs vertrouwd maken met de vorm van de evaluaties door in klas gelijkaardige oefeningen te maken (vb. TTT)
3) Luistertesten: cfr supra voorstellen uitproberen om “luisterstress” bij de cs te verminderen
2) Enkele suggesties uitproberen om de cs op een interessante manier aan zelfreflectie en zelfevaluatie te laten doen:
o vb. vooraf samen met de cursisten bepalen wát nu eigenlijk verwacht wordt bij de oefening/test.
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o

vb. oefening in 2 etappes = oorspronkelijke oefening na extra uitleg of inoefenen de volgende week door de cursisten zelf
laten verbeteren.

Vraag 3 Licht toe op welke manier cursisten nu feedback krijgen.
1) Op het moment van de enquête in de meeste groepen:
o geschreven feedback op de testen, vooral bij EO en EE
o mondelinge feedback en bijsturing tijdens de module (vb. “terapia de errores” waarbij de meest voorkomende fouten in een
oefening verwerkt worden of meegeven van tips en hulpmiddelen waarmee de cursisten zich individueel kunnen verbeteren)
2) In RG1 module B 2019: idem hierboven + feedbackblad met puntenrooster, algemene feedback en tips op het einde van de module
Vraag 4 Welke tekorten in de manier van feedback geven stellen we vast?
1) We kunnen de tips en hulpmiddelen nog efficiënter aanbieden. Er bestaat zó veel materiaal dat men dreigt de bomen door het bos
niet meer te zien. Niet alle hulpmiddelen zijn ook even goed.
2) Feedbackblad in RG1:
o Cursisten reageren positief op de persoonlijke feedback en de tips + op het feit dat ze zien waar hun punten vandaan
komen.
o Voor ons leerkrachten is het even zoeken welke commentaar we waar schrijven + hoe ver we daarin gaan.
o Systeem met voorgemaakte zinnen heeft voor- en nadelen: makkelijk aan te klikken, maar in het Nederlands + minder
persoonlijk

Vraag 5 Welke verbeteringen achten we noodzakelijk? Hebben we een plan van aanpak?
1) Een lijst opstellen met interessante apps , audiomateriaal, … en allerhande hulpmiddelen per RG en die toegankelijk maken voor
alle cs.
2) Feedback persoonlijk + in de doeltaal formuleren + beslissen wát we waar schrijven (zonder te overdrijven)
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9. VLAAMSE GEBARENTAAL
BEMERKINGEN OMTRENT FEEDBACK

BEMERKINGEN OMTRENT EVALUATIE

1) Krijg je voldoende feedback?
2) Op welke manier krijg je het liefst
feedback?
3) Waarover zou je graag meer feedback
krijgen?

Ik krijg genoeg feedback. Bij een fout gebaar, dan verbetert
67 de leraar mij direct zonder "boos" te reageren.
Ja, we krijgen feedback over onze persoonlijke ontwikkeling
die te maken heeft met het leervak.
perfect - als het niet begrepen wordt, zal de docent het
158
zeker herhalen tot we het snappen
1. Ja, we krijgen onmiddellijk feedback als we het fout doen
of als het niet goed gaat, maar ook bevestiging als het wel
goed gaat.
234
3. In niveau-verschil vooral. Maar dan ook meer
verschillende oefeningen volgens niveau, als snap ik wel dat
het moeilijk is in gebarentaal.
We krijgen heel weinig feedback. Het examen wordt ook
246 niet echt overlopen nadien.
82

253
266

553

is ok
1) ja
2) op regelmatige tijdstippen tijdens de lessen

Ben je tevreden over de huidige manier
van evalueren?
Bij ons wordt er geen wekelijkse evaluatie gegeven, maar
we weten wel aan de oefeningen of we al veel geleerd
hebben.
Ja, de evaluatie van de leraar is voor mij belangrijk.
de ene week gaat het al vlotter dan de andere week maar
evalueren hangt van momenten af (eigen mening daarover)
Het is moeilijk om ik groep een examen af te nemen in
gebarentaal (te veel stoorzenders, kan niet schriftelijk, kan
te snel ‘gezeurd’ worden want de leerkracht hoort het niet)
en daar is niet veel begrip voor van het bestuur
Het zou beter zijn om iedere vakantie een kleine test te
doen zodat je meer tussentijds oefent, leert dan enkel Kerst
en einde schooljaar.
Constante evaluatie is goed
het examen zelf vind ik niet nodig - evaluatie tijdens de les
zelf vind ik belangrijker - op mijn leeftijd examens is
overbodig
Een lessenpakket is voor de ganse groep. Er zijn betere en
mindere cursisten. De lessen worden op snelheid en niveau
van de zwakkere schakels gegeven. Persoonlijk mag het iets
vlugger
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Momenteel krijgen we voornamelijk feedback als groep.
Evaluatie door de leerkracht is eerder in de vorm van
Maar feedback over waar ons individueel niveau ligt, hebben corrigeren wanneer we tijdens oefeningen fouten maken.
981
we nog niet gekregen.
Zelfevaluatie hebben we nog niet gehad. De cursisten gaan
onderling ook niet zo snel elkaar evalueren.
Feedback was vaak heel goed. Ik kreeg het liefst feedback
1063
op het moment zelf.
Weinig tot geen persoonlijke feedback. Enerzijds maakt dat
Tot op heden geen evaluatie gekregen.
naar de les komen heel 'veilig' aanvoelen: je wordt er niet
1200 beoordeeld. Anderzijds ben ik persoonlijk zeker vragende
partij voor meer feedback en persoonlijke bijsturing waar
nodig.
ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP VGT
Bespreking in september 2019

143 | P a g i n a

II. FOTOGRAFIE
BEMERKINGEN OMTRENT FEEDBACK

BEMERKINGEN OMTRENT EVALUATIE

1) Krijg je voldoende feedback?
2) Op welke manier krijg je het liefst
feedback?
3) Waarover zou je graag meer feedback
krijgen?

12 oké
ja Ik denk dat elke cursist positieve feedback nodig heeft.
27
(aanmoedigingen)
37 De feedback zou uitgebreider mogen zijn.
80 oké
92 indien vragen kunnen deze per mail ook gesteld worden.
Voldoende feedback. Na enkele modules mag de feedback
directer en harder zijn. We willen ons attest of diploma
118 verdienen, niet krijgen! Soms hebben we de indruk dat de
leerkracht te soft is bij het geven van commentaar. Bang
om leerlingen kwijt te raken?
Bij de vorige module was er onvoldoende feedback.
Objectieve en correcte feedback is heel erg belangrijk. Over
de eindevaluatie mag wat meer feedback gegeven worden.
Ook moeten je opdrachten voor de eindevaluatie tijdig
122
kunnen besproken worden zodat je eventueel betere foto's
kan indienen. Bij de eerste module was dit mogelijk, bij de
2e niet. Een beetje uniformiteit in dat geval zou welkom
zijn.
Vorige module minimale feedback op plenaire manier, wel
niet zo efficiënt bij grote groepen (17 cursisten en meer
124 ....), duurt te lang en tijd per cursist te beperkt.

Ben je tevreden over de huidige manier
van evalueren?
oké

ja
ja, het gaat er goed aan toe

Absoluut niet. Er is geen mogelijkheid om feedback te
vragen zonder dat de leerkracht en directie daarover
geïrriteerd is. Ik heb het aan de lijve ondervonden.

Evaluatie onder vorm van puntensysteem is voor mij geen
must, eerder een uitgeschreven en gemotiveerde (zowel
positief als negatief) feedback over de afgeleverde
resultaten en werkwijze kunnen mij inzicht geven tot
verbetering van mijn eigen competentie.
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1) denk het wel
2) op het moment zelf
138 Huidige werkwijze bij de fotobespreking is goed
1) Voldoende feedback... mja... Goeie feedback? Zelden. X
is een van de weinigen die goeie/nuttige feedback geeft. Bij
vele andere is het altijd 'goed' en de feedback die je dan
wel krijgt helpt je niet vooruit.
2) maakt niet uit... mondeling, schriftelijk, visueel, ...
156
3) Punten waarbij ik mijn fotografie kan verbeteren.
133

183
184
207
216
245

255

256

Feedback is OK. Rechtstreekse feedback is steeds
belangrijk.
- Elke week feedback over thuisopdrachten alsook
bespreken van andere cursisten hun foto's. Dit zorgt ervoor
dat er veel bijgeleerd wordt en dat je jezelf kunt bijsturen.
Fotografie: de feedback is goed in al zijn vormen.
De feedback bestaat erin om de gemaakte foto's te
bespreken in groepsverband en de sterke en zwakke punten
aan te duiden.
er wordt heel veel nadruk gelegd op design van een foto,
maar zou graag toch ook fotoverbetering krijgen
Ik zou meer begeleiding willen in het stappenplan dat je wil
volgen en dat je bv. geen module volgt waar stukken
inzitten die je nog niet gevolgd hebt. Ik geef een voorbeeld:
module architectuur zit ook een item flitsen in, als je nog
geen flitsen gezien hebt, ben je niet mee met de stof.
feedback is ok
perfecte feedback nopens de genomen foto's...

274

geen moeite mee
Huidige werkwijze bij de fotobespreking is goed
Evaluatie is naar mijn mening te simplistisch. We krijgen
punten op 100 (%), maar als je werk ofwel 1) slecht 2)
ok 3) goed kan zijn, dan heb je veel te snel 70-100% wat
je niet genoeg feedback geeft van hoe goed (slecht) je het
gedaan hebt. Ik ben op een punt gekomen dat de punten
van de cursussen me NIETS meer schelen en ik weet
vanzelf dat ik ca 80% krijg ongeacht hoeveel moeite ik doe.
Dus zou het beter zijn dat leerkrachten kunnen punten
geven op 10 i.p.v. 3. Veel correctere punten wat mij bv.
meer zou aanmoedigen beter mijn best te doen.
De huidige evaluatiemethode is voor mij OK.

De huidige manier van evalueren stelt mij tevreden.
IK heb daar geen problemen mee.
ja, dit vind ik ok
De punten en het resultaat zijn natuurlijk belangrijk, maar
wat voor mij het belangrijkst is, is als ik na een module kan
zeggen dat ik wat bijgeleerd heb, los van mijn punten.
toch wel, ieder cursist neemt nu eenmaal foto's op zijn /
haar manier
De ene leerkracht evalueert wel volledig anders dan andere
leerkrachten binnen hetzelfde vak. Misschien is dit wel voor
verandering vatbaar. Het is volwassenonderwijs, sommige
leerkrachten denken dat ze in het secundair voor de klas
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284
1. Ik krijg voldoende feedback.
286 2. Zoals het nu gaat ben ik tevreden zowel de leerkracht als
de overige leerlingen geven mij een goede feedback.
Ik volg al enkele jaren fotografielessen. Ik blijf het systeem
van evaluatie echt niet goed genoeg vinden. Het vak is
officieel een vak met permanente evaluatie. Bij de meeste
cursussen krijgen we feedback op 1 moment tijdens de
cursus EN de laatste les. Punten volgen enkele weken nadat
de cursus al voorbij is. Ik heb het gevoel dat we veel meer
kunnen groeien als we op regelmatige tijdstippen foto's
289
moeten indienen en daar dan feedback op punten op
kunnen krijgen. Foto's moeten we nu regelmatig indienen
via USB-stick. Slechts enkele leerkrachten zijn al wat
moderner geworden en laten ons de foto's digitaal indienen.
Ideaal voor de leerkracht (en andere cursisten) om ze al
eens op voorhand te bekijken en de commentaar voor te
bereiden.
290 voldoende feedback, met individuele tips
292 Feedback is nodig en voldoende aanwezig
305 Feedback ok!
312 Goed.
Ik zou graag meer feedback krijgen. Ze mogen best kritiek
geven op mijn fotografie, als ik maar weet waarom. Ik heb
al cursussen gevolgd waar ik in het ganse semester geen
320
enkele opmerking krijg, om dan te eindigen op 75%. Dat
begrijp ik niet. Ze mogen mij desnoods slechts 60%
geven, maar ik wil weten waarom.
333 voldoende, maar kan beter
Het zou misschien interessant kunnen zijn om eens met een
335
aantal cursisten een gespreksavond te organiseren over wat

staan.
zelfevaluatie en evaluatie door medeleerlingen zijn voor mij
minder belangrijk (meestal is die goed omdat je niemand
wil kwetsen)

zie hiernaast

evaluatie is nodig , maar zou leuker zijn zonder die druk
Is duidelijk
Ja.
zie hiernaast

ja, de normen worden toegepast
Ja
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evt. beter kan.
Voldoende feedback. Bespreking van de uitgevoerde
345
werken (foto's).
355 ja
Ik denk dat we voldoende feedback krijgen, hoewel de ene
361 leerling soms meer feedback krijgt dan de andere. Maar
misschien is het ook meer nodig bij de ene dan de andere.
365
Graag iets meer gestructureerde tussentijdse feedback
368
Feedback zou beter kunnen , maar daarvoor moeten de
groepen kleiner gemaakt worden wat helaas niet altijd
372 mogelijk is. ( aantal leerkrachten en plaats).
376

Niet voldoende tijdens de les. Feedback krijgen van zodra
je een probleem hebt, lost jouw vraag onmiddellijk op en
398
dan kan je thuis verder oefenen. Eens in de les kan je dan
weer de zaken bespreken waar je moeilijkheden had.
Ja, veel feedback. In de klas ter plaatse na een oefening. Er
mag ook feedback komen op de drive waar we de
404
oefeningen opzetten .
407 tevreden
Naar mijn gevoel is er voldoende feedback. De leerkracht
geeft op een respectvolle manier evaluatie van de
409
ingezonden foto's met suggesties voor verbeteringen waar
nodig.
434 Feedback is naar behoren
In mijn geval is feedback niet echt nodig, op theoretisch
vlak valt er niet veel bij te leren. Eens je de basis begrijpt,
457
is het vooral werken uit eigen ondervinding en dat loont.

Ik vind dit zeer goed.
ja
Ja, geen probleem met de evaluatie
tevreden
Ik ontvang graag in het begin van de cursus meer info over
de evaluatie, en niet enkel op het einde van het semester.
Een beetje gelijkaardig aan de feedback. Wanneer een
groep te groot is, kom je tijdens de oefeningen te weinig
aan de beurt waardoor je zelfevaluatie en de evaluatie van
de collega-studenten niet meer opportuun wordt. Geen
oefening = geen vooruitgang = moeilijk te evalueren.
huidige manier van evalueren laat weinig nuance toe
De manier van evalueren vind ik goed.

Ja, persoonlijk trek ik me daar niet erg veel van aan ... Ik
bedoel daarmee dat ik zelf wil uitmaken of mijn werk goed
genoeg is om in een eindproef te verwerken ... Is het niet
goed dan doe ik de eindproef niet .
Er is een permanente evaluatie en dat is prima want zo kun
je onmiddellijk uit je fouten leren.
Tot nog toe geen opmerking over de manier van evalueren.
ik heb soms mijn bedenkingen bij het evalueren, vooral
eindevaluatie , bv. iemand met weinig ervaring haalt soms
meer punten dan iemand met veel ervaring, de reden
hiervoor zou zijn dat je geëvalueerd wordt op je eigen
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460
enkel tijdens de les nooit een mail met info over je foto's

467

Wij hebben geen feedback gekregen bij de eindevaluatie
enkel een cijfer
In fotografie is dit oké, de ene leerkracht doet dit wel veel
492
beter dan de andere.
1) ja
493 2) op het moment van het foto's nemen zelf en tevens bij
de bespreking in de les
1. ja
2. mondeling van de leerkracht in de lessen, het evaluatieen feedbackformulier op het einde van de cursus was voor
515
mij ook een hulp 3. Als ik iets wil weten, dan vraag ik het
zelf aan de leerkracht. Meestal gaat dat over moeilijke
belichting in verschillende locaties
Meer aandacht om oplossingen te zoeken bij problemen.
516
469

Nogmaals dezelfde opmerking: bij de meeste leerkrachten
heb ik goede feedback gekregen, vooral in de
fotografiecursussen. Als je werk of opdracht goed
521 uitgevoerd werd, is het aangenaam om dat te horen, als je
het minder goed of zelfs slecht gedaan hebt, is het een
kunst om dit als leraar kenbaar te maken zonder iemand
"neer te halen" of te betuttelen. Kritisch beoordelen hoort

niveau en niet algemeen niveau, wat voor sommige
cursisten frustratie kan opwekken
De punten zijn veel lager terwijl er beweerd wordt dat er
meer schakering mogelijk is. Toch daal ik van bijna 100%
naar 70%.
Sommige studenten maakten hun portfolio uit foto's van
hun archief terwijl wij dit expliciet tijdens die module
moesten maken. Dit zou de leerkracht moeten verbieden.
Eveneens komen zij af met foto's uit hun archief voor
tijdens een andere module, dan is het makkelijk om een
module te volgen als je toch geen foto's trekt tijdens die
module. Ze zouden moeten verbieden in je archief te gaan
en je verplichten foto's te maken tijdens de module zelf.
Elke foto kan van commentaar voorzien worden.
Ja
Hierover ben ik tevreden
ja, er moet evaluatie zijn zodat je kan aanpassen indien
nodig

Als er opmerkingen zijn dan ook vertellen / tonen hoe het
moet.
Met alle respect, zijn er mensen (die de volledige cursus
uitgedaan hebben) die niet geslaagd waren? Is er dan
eigenlijk wel een eindevaluatie nodig?
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nu eenmaal tot de taken van een leraar, niet?
We krijgen te weinig feedback maar dat komt o.a.. Door
530
het feit dat we met teveel zijn...
1) Hangt af van de leerkracht, bij de ene is dat zeer goed,
bij de andere is dat nogal summier.
2) Klassikale bespreking van foto’s is goed, maar dan moet
iedereen zich houden aan het maximale aantal dat
ingeleverd moet worden. Aangezien iedereen graag
feedback heeft, is het belangrijk dat de leerkracht niet meer
foto’s bespreekt per persoon dan vooropgesteld. Daar
535
schort het bij veel leerkrachten wel aan. Als iemand meer
foto’s ingeeft dan worden die ook besproken. Als leerling
moet je ook leren een keuze maken en je houden aan wat
gevraagd is. Een persoonlijke feedback mag ook maar
aangezien de groepen veel te groot zijn is dit niet haalbaar.
3) Ik zou soms graag echt weten waarom een foto minder
goed is of wel goed.
Misschien wat meer feedback in de lessen fotografie. Je
krijgt punten na een sessie maar je weet niet of te weinig
538 waarom je een bepaalde score kreeg. Anderzijds wordt in
de lessen fotografie zelf veel feedback gegeven. Dit is voor
mij heel leerrijk.
dat hangt af van leerkracht tot leerkracht
550
554 Is goed
560 voldoende
feedback kan beter maar het kan misschien ook liggen aan
571
de grote klas
572 Voor mij voldoende
Zowel van de leraar als van de medecursisten krijg ik tot nu
584 toe op een respectvolle manier feedback.
597 Feedback mag reeds gegeven worden tijdens de praktijk
601 1) Deel 1.3 basisfotografie : ja. Voldoende opbouwende

Tot nu toe heb ik nog maar van 1 leerkracht een uitgebreide
evaluatie gekregen waar ik iets aan had. Zo zou het echter
steeds moeten zijn zodat je duidelijk ziet wat je
verbeterpunten zijn en waar je al goed of behoorlijk goed in
bent. Een blaadje waarop staat dat je vorderingen hebt
gemaakt dit jaar vind ik echt niet voldoende, of gewoon een
score op 100 zonder verdere uitleg vind ik beneden alle peil.
En dat gebeurt jammer genoeg voorlopig nog al te vaak.

Fotografie : ok met opmerking van hierboven over feedback
na evaluatie

ik vind het bij sommigen een klucht , bij anderen leer je er
iets uit
Ja
oké

Ja
Ben zeer tevreden over de nu gevoerde permanente
evaluatie. Mocht je in de toekomst overschakelen op een
examen(s) dan stop ik onmiddellijk alle cursussen!
Ja, maar eventueel nog wat meer uitleg over hoe werd
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602
607
614
615

kritiek. Foto is niet zomaar "slecht", maar we krijgen
manieren waarop de foto beter kan.
2) Opbouwende kritiek. Niet altijd even leuk in groep, maar
kan volgens mij niet anders.
3) Eindfoto's. Waarom bepaalde punten zijn gegeven en wat
beter kan.
ja
Graag meer mondelinge toelichting, niet enkel, het is te
donker, of het is ok...
feedback is ok
Feedback was ok

624
629

633

634
635
640
644
657

Meestal is dit goed, en ik kan er veel van leren. Mag
kritisch zijn, maar je moet leerpunten meekrijgen.
Ja. Er is voldoet feedback. Sommige docenten hebben wel
'favorieten' waarbij de feedback altijd net iets dieper gaat
en altijd langer duurt... of als er vragen zijn dan is er altijd
tijd om de favorieten te helpen en de anderen wachten
maar of worden vluchtig geholpen. Schriftelijke feedback
vind ik zeer handig.
1. mag wat meer zijn; ik kan tegen wat kritiek
2. eerlijke manier; als het beter kan mag dat wel geëist
worden
3. mijn foto's
Kan daar zeker niet negatief op antwoorden.
Tijdens de lessen is de feedback voldoende. Feedback
tijdens de bespreking van de foto's vind ik leuk.
1) Jawel
2) Niet alleen maar negatief
3) is ok zo
De lessen worden degelijk gegeven, best tevreden over de
leerkrachten fotografie.

geëvalueerd (zie vorig punt).

ja
Graag nog extra toelichting bij de quotering. Waarom deze
punten? Wat kan beter?
geen probleem met de evaluatie
Evaluatie was ok
We zijn ingelicht geweest over hoe de evaluatie gebeurt of
moet gebeuren. Jammer dat het soms veel tijd kost.
Ja, ook de cursisten hebben hun inbreng.
Ja

Is niet echt aanwezig. Je krijgt een attest waarop je telkens
dezelfde quotering krijgt. Het mag wat meer gemotiveerd
zijn.
Zeker.
Ja
Nee, eigenlijk niet. De permanente evaluatie is
ondoorzichtig. Soms begrijp ik ook niet de relatie tussen de
evaluatie en de uiteindelijke punten.
Evaluatie zou volgens mij meer worden toegelicht. Punten
zijn niet belangrijk voor mij, maar eerlijke beoordeling van
foto's vind ik wel belangrijk. De cursisten leren omgaan
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Ja, consequent evaluatielessen. Meer feedback tijdens
660 shoots zou welkom Zijn.
666
699
703
709

718

1: ja
2: individueel
We krijgen de nodige feedback
Vorig semester was er voldoende feedback, dit semester tot
nog toe zeker niet. Feedback moet vooral maar niet
exclusief van de leerkracht komen - dat is zijn/haar taak.
Wij krijgen bijna per foto-opdracht een feedback in de les
door zowel leerkracht als medecursisten, wat heel leerrijk
is.
Alle persoonlijke oefeningen/huiswerk worden besproken in
de klas zelf, feedback wordt onmiddellijk gegeven. Dit vind
ik zeer goed.
Feedback in de lessen van X is optimaal. Hij leidt je naar
een betere manier van fotograferen.

754

755

785

De feedback bij fotografie vind ik goed tot zeer goed.
De feedback zou eigenlijk wel iets technischer mogen. Niet
enkel mooi of goed, maar ook waarom en waarom juist niet,
en een oplossing aanreiken.

Tijdens de lessen valt dit mee tijdens het bespreken van de
812 foto's van de cursisten. Op het "einde" zit je wat op je
honger. We krijgen niet echt een schriftelijk verslag met

met kritiek, zou meer aan bod moeten komen.
Punten liggen heel stuk lager dan vorige jaren. Persoonlijk
niet veel last van, maar er zijn veel morrende cursisten, die
dat niet motiverend vinden.
Zeer tevreden.
In sommige gevallen mag het strenger.
Niet geheel duidelijk hoe deze precies tot stand komt.
Ja, leuk om een eindevaluatie te krijgen met uitleg waarom
een bepaald cijfer is toegekend.
Hier dezelfde opmerkingen als voor feedback. In de klas
worden de oefeningen/huiswerk samen besproken en
beoordeeld met zowel de leerkracht als de medecursisten.
Zo helpen we elkaar op een positieve manier.
Evaluatie in de eindcursus portfolio van fotografie: gezien
we les gekregen hebben van verschillende leraars fotografie
gedurende de ganse opleiding, zou ik het wenselijk vinden
dat een team fotografen het afgeleverde werk portfolio
evalueert gezien het hier gaat over het afleveren van het
attest "fotograaf".
Goed tot zeer goed. Soms mag het strenger t.o.v. niet
gemotiveerde cursisten.
Bij deel 3 was het de eerste les al duidelijk : 'van mij krijgt
iedereen 90' !! Al weten sommigen nog steeds niet hoe
iso/sluitertijd/diafragma met elkaar in verhouding staan...
Deed ook een beetje vragen rijzen van wat deze personen
eigenlijk ook verricht hadden in deel 1 en 2. Ik heb de
indruk dat het nu wel meer 'juist' zal moeten zijn........en
terecht.
Dat kan persoonlijker. In de eerste module fotografie
kregen we van X elke week persoonlijke feedback via mail.
Dat deed deugd.
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commentaar op de in te dienen foto's op het einde van een
module.
Doordat de groep zo groot is in de fotografie heeft de
lesgever onvoldoende tijd en ruimte om bij iedereen te
checken of het goed genoeg is of beter kan. Ik heb veel aan
814
mondelinge feedback tijdens de praktijk. Je kan onmiddellijk
corrigeren....bijsturen en weer aftoetsen....maar
ja.....moeilijk als je dat met 16 tegelijk moet doen.
De cursisten worden in een bepaalde richting - qua smaak gestuurd die zeer verouderd is en niet meer hedendaags.
Een amateuristisch uitziende foto wordt als hoogwaardig
beoordeeld, over magnumfotografen zegt men dat deze
815
mislukte foto's maken???

Prachtige feedback. De leerkracht staat steeds ter
820 beschikking en antwoordt snel bij bv. een vraag die van
thuis uit per mail verstuurd wordt.
821 de bestaande regeling vind ik voldoende
Dit is ook sterk afhankelijk van leerkracht, maar in het
algemeen mogen de leerkrachten meer feedback /
825
opbouwende kritiek geven. Ook niet enkel in de laatste les,
maar terwijl je bezig bent & tussentijds.
Feedback moet juist zijn - je bent er niets mee dat de
829 leerkracht je spaart of door alles te relativeren. Goed is
goed en verkeerd is verkeerd.
845
851 ja
852 Feedback zou idd wel wat meer mogen zijn
Meestal voldoende feedback. Positieve feedback werkt
862
motiverend.
880 voldoende feedback; bespreking van foto's oké

Heb al 5 modules gevolgd en nog maar 1 evaluatie
gekregen...........dus dat kan tellen qua bedenkingen...

Zie mijn vroeger antwoord.
In de eerste module was er
geen enkele tussentijdse evaluatie. De punten komen pas
toe nadat de lessen meer dan een maand afgerond zijn. De
punten zijn volgens mij ook niet correct en gebaseerd op
persoonlijke voorkeur voor één of andere persoon;
Bepaalde mensen die wekelijks zwakke (mislukte) foto's
nemen krijgen evenveel punten als andere die al een
basiskennis hebben.

geen opmerkingen hierover

Mag duidelijker - bv. waarom evaluatie in cursus landschap
en ruimte op 5 ruimtefoto's en 1 landschapsfoto terwijl
'ruimte' fotograferen nauwelijks aan bod kwam in de les.
neen - er is geen controle of de leerkracht je wel correct
gaat beoordelen of aan favoritisme doet !!
ja
ja
Soms wel grote fluctuaties in de evaluatiepunten, die niet
direct te plaatsen zijn.
raar puntensysteem
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OK, maar kan nog sterker. Graag schriftelijke feedback en
895 tips op de ingediende opdrachten aan het einde van een
cursus.
1, ja
900
2, mondeling
1 : feedback om de 5 weken is in fotografie module niet
toereikend
927
2 : mondeling bij fotobespreking is voldoende
3 : compositie
1. Voorlopig nog niet.
930 2. Van de leraar zelf en van de medecursisten
3. Van de foto's die ik al gemaakt heb .
936 Veel feedback, eerlijke feedback. Vooral mondeling.
We krijgen feedback tijdens de les. De foto's die we
941 maakten worden bekeken en voorzien van de nodige
opmerkingen. Op die manier leren we van elkaar.
Geen voldoende feedback: de foto's worden haast niet
950 bekeken en zeker niet geanalyseerd. Ze worden superrap
bekeken !!!!
953 voldoende
Goed
959
Ik krijg genoeg feedback. Er wordt altijd gevraagd of er nog
960 vragen zijn en er is de volgende les ook steeds een kleine
herhaling.
We krijgen wel feedback tijdens de les, maar er is een heel
groot verschil tussen lesgevers. Bv. bij één leerkracht
hebben we enorm veel geleerd, veel feedback, praktische
tips, opbouwende commentaar, inspiratie voor eigen
997
stijl/creativiteit. Andere lesgever geeft minder gerichte
feedback - wel tijdens de les, maar het eindwerk werd bv.
slechts heel summier becommentarieerd (maar 1 zin op
feedbackblad).
Ja, constructieve commentaar wordt gegeven over het
1004
geleverde werk (foto’s). Het grote scherm in lokaal 208 is

OK, al kan er nog meer duidelijkheid komen over het
verwachte niveau (voorbeelden van onvoldoende, goed en
uitstekend) niet enkel een beschrijving van de verwachting.
Leerkracht evalueert meer dan voldoende en motiveert ook
zijn evaluatie.
Afhankelijk per leerkracht krijg je een summiere of
uitgebreide feedback. Minimum aan feedback zou kunnen
beschreven worden ...

Na elke module weten we goed onze sterktes en zwaktes.
Ja.
Ik vind dat iemand die veel werk besteed heeft aan een
creatieve foto wel mag verwachten dat die toch eens op het
gemak bekeken en besproken wordt.
tevreden
Goed tijdens de cursus. Aan de eindevaluatie zou wel meer
aandacht mogen worden besteed.
Tevreden
Ja

Geen
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daarvoor goed.
Is oké en voldoende.
1012

1016

1042
1050
1062
1065

1086
1092

In dit deel wel. Ik vind het leuk om zowel de goeie als
minder goeie dingen te horen. Men leert vooral van deze
laatste. Maar vooral de reden waarom het niet goed is, is
belangrijk. Antwoorden zoals "het is gewoon mijn
buikgevoel", zorgt niet dat we iets bijleren. Als de leerkracht
duidelijk aantoont (theoretisch of praktisch) waarom het
beter kan, dan is dat heel leerrijk. Bv. aantonen waarom
een foto beter kan met een iets andere uitsnede door de
foto vluchtig te bewerken. Zo ziet men onmiddellijk wat
bedoeld wordt.
1. Ja
2. in groep (dan leert iedereen van elkaar)
1) ja
2) bespreken van de foto's
oké
Er wordt permanent feedback gegeven na een oefensessie
in klasverband, samen door leerkrachten en cursisten. Met
enkele cursisten hebben we een gesloten Facebookgroep
gemaakt waar we onze foto’s met mekaar delen en
bespreken.
Ja, er wordt constant feedback gegeven want de leerkracht
gaat de klas rond om na te gaan of iedereen zijn toepassing
correct heeft uitgevoerd.
weinig

1150
1170 De leraar zei enkel wat hij graag zag, niet wat goed of fout

Eigenlijk hoeft een echte evaluatie voor mij niet. Ik ben
gepensioneerd en volg de cursus uit interesse voor de
materie. Ik hoef eigenlijk op het einde van de rit geen
gediplomeerd fotograaf te worden (genoemd). Maar ik
besef dat dat voor anderen in de groep soms anders ligt en
dat ook de regelgeving van de overheid daarin een rol
speelt.

Tevreden.

ja
Tevreden !

Ja

De continu evaluatie is het best, zo kan je jezelf
onmiddellijk verbeteren
Te veel blijven stilstaan bij 1 leerling. Als er iemand bv. 300
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is.
1183

Er wordt tijdens de les zeker voldoende feedback gegeven
1187 tijdens de praktijkoefeningen. Als je vragen hebt, wordt er
geprobeerd op een klare manier antwoord te geven.
Je krijgt genoeg opbouwende feedback. Punten die beter
kunnen worden aangehaald, maar ook wat je al goed kan.
Zo krijg je weer zin in het fotograferen. Dit was ik namelijk
1202
kwijt door docent in basis 3. Die het steeds over
verbeterpunten had en nooit eens aanhaalde wat je
eigenlijk wel al juist deed.
1) feedback is eerder onvoldoende
1250 2) liefst persoonlijke feedback
1251 prima
1252 bij X vind ik dat het allerbelangrijkste, zijn feedback
1262 oké
De feedback is belangrijk om te evolueren, meestal krijg je
ook advies hoe je het anders, beter kan doen...
1264

1) ja
2) gezamenlijk de gemaakte foto bespreken
1269
3) eventueel over de iets mindere foto's hoe die te
vermijden en te verbeteren in toekomst..
Tijdens de modules = feedback ok. Graag meer feedback na
ontvangst thuis van je eindresultaat. Ik was niet tevreden
1292 met mijn resultaat (eindscore) van de laatst gevolgde
module en had graag geweten wat ik daaraan kon doen om
in de toekomst nog beter te kunnen worden
1299 Ik kan niet zeggen dat ik geen feedback kreeg de laatste

foto’s bij heeft, bespreekt hij die alle 300, terwijl er dan
geen tijd genoeg is om anderen te bespreken.
Er is geen persoonlijke evaluatie, enkel een eindpercentage.
Het is duidelijk omlijnd op wat je beoordeeld wordt + wat er
verwacht wordt. Voor mij is dit goed zoals het nu is.
Er werd in het begin van het semester gezegd wat er van je
verwacht werd. En wat je voor elk onderdeel moest kunnen
en doen. Dit gaf direct een duidelijk beeld, en vragen kon je
steeds stellen. Tevens kon je alle oefeningen linken aan een
les en dus ook maken in de les. Behalve 1 opdracht niet,
maar deze was enorm haalbaar.
ik vind dat er een heel onduidelijk onderscheid is tussen
permanente en eindevaluatie en welke soort foto's er wel en
niet mogen gebruikt worden.
prima
evaluatie is goed
goed
Sommige lesgevers doen het ernstig, bij anderen is het
alsof ze aan iedere cursist hetzelfde resultaat moeten of
eerder "willen" geven... Dit is vooral irritant voor de
mensen die wel een inspanning doen om een goed resultaat
te hebben! Waardoor het "certificaat van de opleiding
fotograaf" in vraag kan gesteld worden?!
ok zoals het is nu

In de modules Fotografie die ik tot nu toe volg is er
permanente evaluatie. Zelf kon ik tot nu toe iedere week al
aanwezig zijn, maar sommige leerlingen kunnen dat niet en
dan vraag ik mij af hoe een permanente evaluatie verloopt?
3 foto's indienen voor de dienst in Brussel, is ok. Van
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jaren. Maar leuker zou zijn dat er misschien, door de
ervaring van de leraar, op voorhand zou kunnen worden
gezegd dat bepaalde dingen wel of niet ok zijn. Als je dan
in de les een niet ok product voorlegt, en je krijgt dan een
niet ok feedback, vind ik dat jammer dat die kans weer
verkeken is. Hadden we op voorhand al wat tips gekregen
over wat zeker niet goed zou zijn, dan wordt deze fout niet
gemaakt tijdens de praktijkoefening. In sommige lessen
wordt heel snel over de foto's gegaan, in andere lessen
worden die heel grondig besproken. Ook soms
commentaren van de medestudenten, wat niet slecht is.
Maar natuurlijk wel wat moeilijk om commentaar te geven
op foto's van mensen die je niet kent, als je weer eens in
een heel andere groep zit.
ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR 2 COLLEGA’S
FEEDBACK EN EVALUATIE (VRAGEN)

sommige leerkrachten kregen we een persoonlijke
evaluatie, heel grondig uitgewerkt. Vond ik heel tof, zo leer
je veel bij. Van sommigen krijg je niets.

UIT DE VAKGROEP FOTOGRAFIE

Vraag 1 Zijn de cursisten eerder tevreden of ontevreden over de manier van evalueren?
Is moeilijk in de fotografie – in de wiskunde is 1+1=2 – in de fotografie is dit onmogelijk
Vraag 2 Kunnen we nog zaken verbeteren aan de manier van evalueren?
Zijn we volop mee bezig.
Raar te moeten lezen dat cursisten niet weten hoe ze geëvalueerd worden
Vraag 3 Licht toe op welke manier cursisten nu feedback krijgen.
Persoonlijke benadering tijdens de les, klassikale bespreking
Vraag 4 Welke tekorten in de manier van feedback geven stellen we vast?
De voorkeur moet gaan naar direct contact, geen mail, geen sms, geen smileys enz …
Vraag 5 Welke verbeteringen achten we noodzakelijk? Hebben we een plan van aanpak?
Zijn we volledig mee bezig (evaluatie en feedback)
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III. INFORMATICA
BEMERKINGEN OMTRENT FEEDBACK

BEMERKINGEN OMTRENT EVALUATIE

1) Krijg je voldoende feedback?
2) Op welke manier krijg je het liefst
feedback?
3) Waarover zou je graag meer feedback
krijgen?

12 oké
Alle vragen werden beantwoord, zelfs indien de leerkracht
het op dat ogenblik niet wist. Dan zou hij de volgende les de
29
oplossing wel aanbieden.
36 Zou wel iets meer feedback willen
We krijgen voldoende feedback, het liefst directe
40
mondelinge feedback zodat je verder aan de slag kan.
66 Feedback is prima
oké
69
78 wij krijgen onmiddellijk feedback en hulp
80 ok
92 indien vragen kunnen deze per mail ook gesteld worden.
misschien wat meer persoonlijke feedback - voor iedereen
100
iets specifiek - maar begrijp dat dit niet echt haalbaar is
114
1: ja
159
2: e-mail
1) Voldoende feedback
162
2) In de klas

Ben je tevreden over de huidige manier
van evalueren?
oké
Voor mij persoonlijk vind ik dit niet belangrijk. Het ging
puur om een hobby van mij, waarvoor je dan uiteraard wel
gemakkelijker een inspanning levert dan wanneer je
verplicht wordt de cursus te volgen.
Ja, ik ben tevreden
Ja, we krijgen voldoende tijd om de evaluatie-oefeningen te
maken en ook de permanente evaluatie vlot goed.
Dat mis ik zo'n beetje. En je kunt er niet op voort gaan qua
punten want iedereen heeft hetzelfde. Ik hoop dan maar dat
ik evolueer. Daar komen we ook voor. En een toffe
klasgroep.
ja
ja, het gaat er goed aan toe

ik wil wel eens mijn punten/evaluatie weten tussentijds
ja
Ja
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182
185
214
215

218

Feedback is OK. Rechtstreekse feedback is steeds
belangrijk.
Er is weinig persoonlijke opvolging, niettegenstaande er
maar 8 cursisten in de les zijn.
Zeer goede en professioneel feedback, ook als je een les
niet heb bijgewoond, krijg je deze via email.
Onze leerkracht bekijkt ons werk goed en geeft dan meestal
positieve respons om ons te bemoedigen. Ik vraag dan ook
altijd duidelijk om suggesties, zodat ik mijn werk kan
verbeteren.
Ik ga er van uit dat indien het nodig is dat er feedback
gegeven wordt, mijn leerkracht dit ook doet.

221

226
229
248
254
297

313

De leerkracht komt geregeld rond om te zien of alles lukt en
staat open voor alles van vragen/opmerkingen, perfect dus!
rechtstreekse feedback van een leraar is verrijkend want
uiteindelijk ga je om bij te leren
Onmiddellijke feedback tijdens de lessen is beter dan
nadien.
Alle feedback is bijzonder leerzaam, voor zowel jezelf als
voor de groep
Er wordt op een positieve manier feedback gegeven. Als iets
niet goed lukt of je hebt een idee om iets uit te werken,
word je met raad en daad bijgestaan. Gaat het iets minder,
word je aangemoedigd.
Oefeningen eerst zelf proberen en onmiddellijk daarna
klassikaal oplossen lijkt mij een ideale persoonlijke
feedback.

De huidige evaluatie methode is voor mij OK.
Als er weinig persoonlijke opvolging is, is het ook moeilijk
iemand te evalueren.
Ja
We krijgen 3 opdrachten die we samen in de klas uitgelegd
krijgen en die we dan thuis moeten uitvoeren. Die
opdrachten sluiten mooi aan bij de leerstof, maar we mogen
er onze eigen creativiteit in gebruiken.
Als hiermee de papierwinkel bedoeld wordt op het einde van
de module, dan hoeft dit voor mij niet. Een evaluatie door
mijn leerkracht lijkt mij het meest efficiënt.
Voor mij is een evaluatie echt niet nodig. Alle cursussen die
ik tot nu toe volgde waren zaken die ik echt onder de knie
wilde hebben. Een getuigschrift achteraf is overbodig. Het is
niet meer van "MOETEN", maar van er plezier aan te
beleven. Als er op mijn leeftijd aan het volgen van een
cursus, geen plezier meer aan vast zit, (het is niet meer van
moeten),dan moet het gewoonweg niet meer.

Doorlopende evaluatie is ok
geen opmerkingen

Een algemene manier vinden om optimaal te evalueren in
een school waar de diversiteit van de cursisten zo enorm
groot is, lijkt mij niet eenvoudig. Daarbij zullen ongetwijfeld
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352

Ik apprecieer de leerkrachten die het verschil kennen tussen
onderwijs aan 3-21 jarigen en aan 45-plussers

386
428 goed dat je per mail kan vragen stellen
430 Is voor mij prima.
De feedback is top, allen ondersteunen naar hun eigen
kunnen en zijn. Feedback kan gerust in de klas, zou er
432
echter niets meer kunnen aan toevoegen, en verwacht ook
echt niets meer.
438
Er is voldoende individuele feedback. Het is niet duidelijk
hoe Chamilo werkt en hoe de opvolging gebeurt. Het is niet
456
altijd duidelijk wat moet gebeuren in aansluiting op de
gegeven klassikale informatie.
1) voldoende
464 2) zowel persoonlijk als klassikaal
3) praktijk maar ook theorie
476 Per mail
490 Dit is een ongoing process...dat wordt ook toegepast.
als 66-jarige heb ik geen behoefte aan feedback … dat kan
496 ik zelf wel beoordelen
502
506
508
510
522
523

ook enkele opgelegde spelregels van toepassing zijn die de
zaak nog een beetje ingewikkelder maken. De huidige
manier van evaluatie lijkt mij dan ook de beste oplossing.
ja
ja
Is ok voor mij.
Ook de evaluatie is prima, sta volledig achter de manier van
omgaan met de cursisten. De evaluatie is in mijn visie
eerlijk.
ja
Ze zou volgens mij duidelijker kunnen zijn.

Is goed

Ja
Ja! Vooral niet gaan betuttelen.
Te veel tijd en aandacht gaat hier naartoe. Ik vraag me af
waarom? 't Is zelfs bijna belachelijk hoe dat men dit soms
probeert te manipuleren...
Op sommige vlakken wilde men geen uitleg geven omdat dit OK
stof is voor een volgende cursus .
Ja, zowel tijdens de les als op het einde van het jaar.
Ja
Ja, ik krijg voldoende feedback van mijn leerkrachten.
Ja, heel tevreden over de manier van evalueren en de
directie moet niet altijd sommige cursisten geloven.
tevreden
Wij krijgen genoeg feedback.
Ja
voor de thuistaken (GO) zou er oplossingen moeten
ja
aangeboden na het online indienen van de oefeningen
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Ik zou ook door de cursisten een evaluatie laten invullen
526 omtrent de leerkracht en het onderwerp. Er is weinig
feedback.
527 De leerkracht geeft voldoende feedback.
Feedback onmiddellijk bij het invoeren met praktisch
532
voorbeeld en om beter aan te pakken.
565 Zeker voldoende
We kregen voldoende feedback. Na de cursus konden wij
568
terecht bij de leerkracht voor eventuele vragen via mail.
1) Te weinig feedback. De leraar is zich onvoldoende bewust
dat wij moeten leren!!!
580
2) Liefst feedback individueel
3) Meer les in plaats van oefeningen!!!
1) ja hoor
581
582 Alles oké.
Zowel van de leraar als van de medecursisten krijg ik tot nu
584 toe op een respectvolle manier feedback
ok, als je een vraag stelt in de les wordt ze zo goed
mogelijk beantwoord; zelfs per E-mail krijg ik de nodige
586
feedback
588

1) Voldoende
2) Na een vraag, tijdens een oefening
594
3) De andere weg(en) om het zelfde resultaat te krijgen,
ook al is dit niet de beste weg.
voldoende feedback
596
Ik krijg het liefst feedback tijdens de voortgang van de les
609 zodat ik direct kan bijsturen. Feedback op het einde van een
oefening kan frustrerend zijn als je hele tijd op een

Is zeer beperkt. Alleen op het einde een % en daarmee is
alles geëvalueerd.
Ja, ik ben tevreden over de huidige manier van evalueren.
Ja
Jawel

Nee

ja - weet zelf wel of het OK is, heb daar eigenlijk geen
evaluatie voor nodig.
Ja
Ben zeer tevreden over de nu gevoerde permanente
evaluatie. Mocht je in de toekomst overschakelen op een
examen(s) dan stop ik onmiddellijk alle cursussen!
de evaluatie-oefening op zich vond ik heel interessant, doch
ik weet niet hoe men mij hierop echt evalueert betreffende
mijn opgedane kennis; eigenlijk vind ik die evaluatie niet
echt nodig
ja
Goed

evaluatie-opdrachten en momenten duidelijk stellen vanaf
het begin van schooljaar, welke opdrachten moeten
ingediend worden als evaluatie
De gebruikte evaluatiemethode levert een score op. Ik denk
dat dit een goede methode is.
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verkeerd spoor zat.
Ondanks het feit dat we maar met 6 waren was er weinig
persoonlijke feedback bij de tweede leerkracht. Zelfs met
zo'n kleine groep kon zij het niet voor elkaar krijgen om
612
iedereen de juiste aandacht te geven.

617
618
620

643

646
647
650

Feedbackgehalte is zeker oké. We krijgen altijd feedback
van de leerkracht.
feedback door de leraar onmiddellijk na de oefening is
volgens mij het best
goede feedback
Elke les is er een soort van test, waarin we de juiste
woorden moeten vinden voor de juiste vraag of toepassing.
Daar krijg je dan punten op. Ik vermoed dat het resultaat
van die punten een soort feedback is over je kennis. Hoewel
deze vragen makkelijk oplosbaar zouden moeten zijn (net
gezien in de les), blijft het toch vaak zoeken.
ik ben tevreden
OK
Feedback tijdens de les krijg ik voldoende. Feedback van de
ingezonden oefeningen (voor de evaluatie-momenten)
kreeg ik tot nu toe niet. Deed ik het goed?
We kunnen alles vragen en krijgen altijd voldoende respons.

661
698

Ja ik krijg genoeg feedback via een inzage van het
eindformulier.
722 voldoende feedback
726 Absoluut in orde.
702

De lessen zijn ondertussen afgelopen. Wat mij bij beide
leerkrachten opviel is dat de evaluatieproef vooral gemaakt
was om aan een aantal nieuwe voorwaarden van de
overheid te voldoen. Voor de rest was de evaluatie op
weinig gebaseerd want de laatste leerkracht kende ons
amper, wist amper wat we deden tijdens de les.
Tevreden

opdrachten voor evaluatie nogal zwaar
Neutraal.

ja
Geen probleem
We maken op regelmatige basis bij autocad oefeningen voor
de evaluatiemomenten maar krijgen daar geen feedback
over. Maar al bij al... daar gaat het mij niet om, ik ben
allang blij dat ik wat bij leer !
A) Deze manier van evalueren heeft weinig zin voor de
cursisten die geen diploma nastreven (en wat te doen als je
niet akkoord gaat ?), B) EN bezorgt de leraar een hoop
werk dat hij/zij waarschijnlijk veel liever aan
lessenvoorbereidingen zouden besteden.
ja
Zeker, alle cursisten krijgen een positieve evaluatie
ja
Geen probleem, en dan vooral met achteraf de bespreking
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741

Geen tijd voor veel feedback
speelt geen rol

Of je nu kan volgen of niet

743 Alles in orde
geen opmerkingen, verloopt goed
776
777
792 ja, via punten
795 oké
We krijgen voldoende feedback. Tijdens de oefeningen volgt
804 de leerkracht ons op. Ook na de test geeft de leerkracht
feedback.
Ja, via de leerkracht. Dit voldeed aan mijn verwachtingen.
811
833

Feedback krijg ik op het moment van mijn vraagstelling.

844 Heel tevreden over feedback.
Meestal voldoende feedback. Positieve feedback werkt
862
motiverend.
1) Ja
2) Door tips te geven. Niet onmiddellijk de oplossing.
3) Nu is alles OK. Ik heb wel leraressen gehad die niet
876
konden verdragen dat we hulp zochten. Toen nog in de
echte “Help”… X stimuleert dat. Zo leer je zelf een
oplossing te zoeken.
878 ja
Feedback krijgen we genoeg.
882

van het resultaat.
Nee, iedereen die komt slaagt. De cursusattesten zijn
waardeloos, men kan 30-40 cursussen volgen: een
waardering van het diploma, of om in het werkveld serieus
genomen te worden is er niet. Erg spijtig, vroeger kon het
blijkbaar wel!
ja
kort en krachtige feedback geeft beste resultaat, studenten
vullen niet vaak lange formulieren in
Evaluatie is misschien niet echt nodig, gezien voor mij de
cursussen dienen als een verrijking en up-to-date blijven
van computerkennis.
ja
Ja, meerdere kleine testjes zijn beter dan een examen.
Belangrijk dit te vernemen van de leerkracht, nieuwsgierig
naar commentaar. Stimulans tot verder inzetten.
De leerkracht heeft een goed zicht op wat ik kan en
beheers.
Heel tevreden.
Soms wel grote fluctuaties in de evaluatiepunten, die niet
direct te plaatsen zijn.
OK

ja
Evaluatie is wel goed. Maar als 60+’er vind ik dat dit niet
constant moet. Ik volg lessen om meer te leren over mijn
hobby. En dat we blijven werken met onze hersenen en met
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916 Ik krijg graag opbouwende feedback.
1. ja, vind ik wel.
919 2. zoals het nu gaat vind ik prima
3. alles vind ik nu oké
ik krijg momenteel voldoende feedback van de leerkracht
925
932 Doen enorm hun best !
1) neen
939 2) recht voor de raap op een correcte manier
3) elke les tijd voorzien om de les te evalueren
954
956 ja ik krijg voldoende feedback, het liefst mondeling.
1) Als de leerkracht op tijd kan passeren ja, maar dat is
helaas niet vaak.
993 2) een analyse van het issue zodat duidelijk is wat er
verwacht wordt
3) over correcte analyse en efficiëntie van code schrijven.
Voor mij hoeft extra feedback niet. Ik voel zelf wel aan wat
994
mijn werkpunten zijn en waar ik te kort schiet.
Er was voldoende feedback. Tijdens het maken van een
995
oefening kregen we feedback van de leerkracht.
er mocht nog meer feedback komen van de leerkracht over
999 de gemaakte oefeningen of ze wel altijd juist opgelost
werden
Heb niet echt zicht hoe er momenteel feedback wordt
gegeven over mijn vorderingen en zaken waar ik dien bij te
1005
sturen. Een goed voorbeeld is de werkwijze bij macOS deel
1.

anderen kunnen praten met dezelfde interesses. Alsook ben
ik leergierig doordat ik niet lang naar school mocht. Hopelijk
is het niet de bedoeling als we minder presteren dat we
geen les meer mogen volgen.
Is wel uitgebreid

de evaluatie speelt voor mij minder rol, ik zie voor mezelf
dat ik vooruitga, en het is uiteraard leuk dat dit positief
geëvalueerd wordt, maar het cijfer speelt voor mij weinig
rol, als ik maar mag terugkomen
Ok
nog geen ervaring mee gehad
ja
ik weet niet hoe geëvalueerd wordt

Geen mening nog.
Ja. Permanente evaluatie is volgens mij de beste manier om
een objectief beeld van de evolutie te krijgen van de cursist.
mocht iets strenger
Zie vak 1
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1009 Prima feedback
Eerst zelf proberen oefeningen op te lossen en als het niet
1015
lukt de leerkracht om hulp vragen.
Er wordt zeker voldoende feedback gegeven in de lessen
Gimp. Uitgevoerde taken, zowel de taken die we in de klas
1020 maken als diegene die we thuis maken, worden in de klas
bekeken door de leerkracht. Er wordt gepraat over onze
creaties. Dit is voor mij de beste feedback.
Voor mij telt enkel de feedback van de leerkracht. Het liefst
1055 krijg ik die persoonlijk. Opmerkingen van medecursisten
zijn voor mij niet van belang, die zijn te subjectief.
1057 Op mijn leeftijd is dit niet van belang.
1099 Ik krijg de nodige feedback
Mondeling positieve feedback, en je durft oefeningen
1111
maken, met kans op foutjes maken,
1116 we krijgen voldoende feedback
1122 feedback op persoonlijke vragen is ok
feedback is realtime en direct - dus OK
1132
1) ja
1151 2) persoonlijk als ik een probleem heb
3)geen voorbeeld te vinden
1) Ja
1160 2) Zoals het nu is
3) Geen verbetering nodig
1166 Vragen worden beantwoord
1171 Ok
de leerkracht gaf altijd voldoende tips waarom wel of
1172 waarom niet iets toepassen
1179
1182

Zeker, Jan komt altijd om de oefeningen te evalueren en
stuurt bij waar nodig.

Ja prima evaluatie

Ja, ik ben tevreden.

ja
Op mijn leeftijd is een evaluatie niet van belang.
zeker
Tevreden
ja , ik ben heel tevreden
geen probleem mee
goede evaluatie - probeer de (opgelegde) administratieve
zaken te beperken
Zeker
Graag huiswerkjes en continue evaluatie in de les. Niet
onder de vorm van 'test'.
Ja
Ok
het evalueren verandert stilaan naar te schoolse vorm zoals
bij jongeren op school beetje belachelijk waarop overheid
dat eist... bv. de verplichte toetsen
Ja
Er is geen persoonlijke evaluatie, enkel een eind
percentage.
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Laat ons oefeningen maken thuis, en doorsturen naar de
leerkracht.
De feedback is voldoende en gebeurt zowel schriftelijk als
1214
mondeling.
1230 ja
1237 Ja, er werd hier voldoende tijd voor uitgetrokken
de feedback is voldoende via mail
1201

1241
1243 Er is voldoende feedback op een voor mij correcte wijze.
er is weinig feedback
1246
1260
1265 ik krijg genoeg en correcte feedback
Ik heb zeker geen probleem met feedback, het is op die
manier dat je zelf ondervindt hoe ver je staat, ook ten
opzichte van de andere cursisten. In de les waren bepaalde
oefeningen waarin voorzien was dat we de oplossing van
1266 onze medecursisten moesten beoordelen. Dat past perfect
in die zin. Ook het feit dat de leerkracht voortdurend in de
klas rondloopt en kijkt met wat je bezig bent en zo nodig
tussenkomt (ook op vraag) is een vorm van evaluatie en
feedback. Ik zou zeggen, doe zo voort.
De feedback begint bij de klasoefeningen die zelfstandig,
maar onder toezicht gemaakt worden. Daarnaast moeten
1288 enkele opdrachten van fotobewerking volledig zelfstandig
gemaakt worden. De leerkracht geeft tussentijds of na
afwerking uitgebreide beoordeling en feedback.
1) De leerkracht is zeker gericht op het volgen van de
1290 cursisten en op het geven van persoonlijke feedback.
2) Het liefst krijg ik feedback over zaken in de cursus die ik

Oké, maar kan beter als je meer contact hebt met de
leerkracht.
evaluatie is voor mij ok
ja
Ja
Het is niet de bedoeling een specialist te worden, maar
vooral er praktisch iets van over te houden. De evaluaties
zelf zijn wel eens interessant maar ik kom niet naar de
lessen om een diploma of certificaat te halen maar om de
gps te kunnen gebruiken.
Ik ben tevreden over de huidige manier van evalueren.
De evaluatie is te theoretisch en beperkt zich tot enkele
toetsen. Een permanente praktische evaluatie zou veel
meer resultaat opleveren.
ja
ja
Evaluatie is moeilijk te beoordelen. Het is niet omdat
iemand bvb. minder computergeoriënteerd is, maar toch
zijn best doet, een mindere evaluatie moet krijgen.
Evaluatie is voor mij eerder gericht naar inzet en pogingen
dan naar resultaat.

heel tevreden

Ik vind de huidige wijze van evalueren niet fijn. Ik volgde
een avondcursus en aan het einde van de les (ongeveer
21u) verzwakt mijn aandacht enorm (na een hele dag
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heel bruikbaar vind en die ik fout doe.
3) Ik zou het liefst zien dat de leerkracht voortdurend 'de
tour' van de klas doet tijdens individuele oefenmomenten en
zo bij ieder even kan stilstaan. Als cursist weet je dat de
leerkracht komt en hoef je niet voortdurend je vinger op te
steken. Als er cursisten zijn die eerder wat schuchter zijn en
niets durven vragen komt de leerkracht vanzelf. Zo kan de
leerkracht voldoende bij ieder stilstaan.

1293
1297 voldoende

werken...). Op zo'n moment een 'toets' maken vind ik 'notdone'. Een toets is een momentopname en dat geeft voor
mij ook geen realistisch beeld van mijn al dan niet kunnen.
Ik weet van medestudenten die hier ook veel stress voor
hadden; ikzelf niet want ik had toch geen tijd om te oefenen
buiten de lessen. Het papiertje met de punten had ik ook
niet nodig.... Ik zou het laten om nog een cursus in SNT
te volgen omwille van de toetsen. De onderdelen die ik echt
wil kunnen zal ik wel kunnen (misschien vrije
oefenmomenten laten...). Het zou de ruimte geven om
onderdelen die ik niet zo relevant vind wat aan de zijlijn te
kunnen laten en me toe te spitsen op wat echt interessant
is voor mij.
Dus..... toetsen afschaffen!! Werken met
vrije oefenmomenten (waar cursisten misschien ook een
eigen oefening kunnen meebrengen) en individuele
feedbackmomenten.
Heel tevreden over de evaluatie. Beter een permanente
evaluatie dan een examen. Als 'senior student' hoef je
eigenlijk geen diploma's of attesten meer binnen te halen.
Je volgt lessen om zelf iets bij te leren en om in praktijk te
brengen. Er hoeft niets meer bewezen te worden.
valt mee

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR 5 COLLEGA’S UIT DE VAKGROEP INFORMATICA
FEEDBACK EN EVALUATIE (VRAGEN)
Vraag 1 Zijn de cursisten eerder tevreden of ontevreden over de manier van evalueren?
Eerder tevreden.
Vraag 2 Kunnen we nog zaken verbeteren aan de manier van evalueren?
Zijn we volop mee bezig.
Raar te moeten lezen dat cursisten niet weten hoe ze geëvalueerd worden.
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Vraag 3 Licht toe op welke manier cursisten nu feedback krijgen.
Wat mij betreft is dit steeds in de klas tijdens het maken van oef. maar ook bij het indienen van hun opdrachten. Vooral mondeling.
Vraag 4 Welke tekorten in de manier van feedback geven stellen we vast?
Dat mensen niet eens weten hoe ze geëvalueerd worden, is wel erg. Het maken van ‘toetsen’ is toch wel iets dat we moeten vermijden.
Vraag 5 Welke verbeteringen achten we noodzakelijk? Hebben we een plan van aanpak?
Zijn we volledig mee bezig (evaluatie en feedback)
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IV. KOKEN
BEMERKINGEN OMTRENT FEEDBACK

15
20
49
53
62
88
111

BEMERKINGEN OMTRENT EVALUATIE

1) Krijg je voldoende feedback?
2) Op welke manier krijg je het liefst
feedback?
3) Waarover zou je graag meer feedback
krijgen?
Ja perfect!
Leerkracht en cursisten ondersteunen elkaar

oké
oké
Die werd soms op een korte manier gegeven. Als student
137 zonder ervaring voelden we ons soms gewoonweg dom als
we iets mis deden.
154
Genoeg feedback van leerkracht. Puntensysteem en
169
feedback bij certificaat kan beter.
179 ja
Feedback is voor mij zeer belangrijk en is zeer goed
212
aanwezig.
Rechtstreekse feedback van een leraar is verrijkend want
229
uiteindelijk ga je om bij te leren.
Tijdens de les kan je uitleg vragen en dat was heel goed en
233
gemakkelijk.
Gezien ik reeds verschillende cursussen Bistro heb gevolgd,
239 heb ik ook verschillende leerkrachten mogen hebben. Van
iedere lerares steek ik goede dingen op die welkom zijn in

Ben je tevreden over de huidige manier
van evalueren?
niet tevreden, ik vind niet dat we ons zelf moeten evalueren
ja
ja
Evaluatie is ok
ja
oké
We hebben helemaal geen evaluatie gekregen.
ja
Te weinig evaluatie op papier
ja
Ja.

Ja
geen probleem voor mij
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240
314
318
336

de keuken. De persoonlijke aanpak vind ik positief.
ja
ja, onmiddellijk
Meer feedback over goede of slechte methoden van koken.
Feedback is ok. Zie vorige antwoorden op deze twee
onderdelen.

394
397 oké
1. Op alle gebied 100%
2. Op de manier hoe het nu gebeurt
3. Meer kan gewoonweg niet! De lerares staat zelfs thuis
paraat voor haar cursisten via haar gsm om als je thuis
482 'iets' uitprobeert en het lukt niet, ze steeds bereid is om
vanop afstand ons te helpen! Maar dat doe ik niet en heb ik
een probleem dan vraag ik het de volgende les in de
kookklas waar ze dan opnieuw en met veel geduld uitleg
geeft ...
We kunnen steeds vragen stellen en ze helpt waar nodig
491
Weinig feedback en evaluatie! Zou ook niet weten hoe deze
zou moeten gegeven worden.
497

519 De feedback is meer dan ok
540 We kunnen continu een beroep doen op de leerkracht.
Overbodig
627
641
707 Ja
1) Feedback is er meer als voldoende.
719
2) Persoonlijk op het moment zelf.

evalueren is naar mijn gevoel overbodig
ja
Nee, we ontvingen een diploma met 0% op.
Evaluatie is praktisch onbestaande. Ik wil meer met de
feiten op neus gedrukt worden. Tenslotte wil ik bijleren...
ja
ja

Echt geëvalueerd wordt er niet. En dat vind ik maar goed
ook. We doen het tenslotte als hobby. Het diploma op het
einde is eerder overbodig bij bakken vind ik.
De basis van evalueren is weten wat er gedaan werd. Dit is
niet relevant in de kookcursussen. Gezien meerdere
personen (tot 5) aan 1 deeltje van het menu werken. Zo
werk je soms met 5 aan een soep of een klein
voorgerechtje. Niet te verwonderen dat je na een kwartier
reeds alles gedaan hebt.

Ik vind dit overbodig. Je wordt toch voortdurend gezegd hoe
het moet en of je het goed doet.
Neen
Ok
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720 oké
Feedback is zeker oké tijdens de les zelf, dat is om bij te
leren.
740

818
826 Je krijgt onmiddellijk bijsturing zonder gekwetst te worden
840
846 Feedback gebeurt direct en ok
897 Voldoende feedback, trefzeker en respectvol.
1. ja
947 2. tijdens de maaltijd word het eten besproken
3.er is voldoende feedback
Ev. feedback over bereidingen die tijdens het klaarmaken
1027 aangepast zijn. Er worden wel vooraf gekende
aanpassingen toegelicht.
1032 Meer dan voldoende feedback.
1087 voldoende feedback
De leerkracht geeft meer dan voldoende feedback. Tijdens
het koken loopt zij tussen de groep, stuurt bij waar nodig
1103
en geeft ook tips. Deze manier ligt mij ook het best.
Momenteel heb ik geen nood aan bijkomende feedback.
1128 Meer informatie over de producten die men gebruikt.
Ja, voldoende feedback tijdens het maken van gerecht zoals
1142
de kruiding en gebruik van de toestellen.
1143 nu OK
1) ja
1151 2) persoonlijk als ik een probleem heb !
3) geen voorbeeld te vinden .
1164

De evaluatie die we in de bus krijgen, is weinig persoonlijk
en voor mij hoeft het eerlijk gezegd niet... toch niet voor
een bakles. Voor andere lessen binnen het aanbod kan ik
mij wel inbeelden dat het nuttig en leuk is om cijfers te
krijgen, maar voor een kookles vind ik dat persoonlijk geen
meerwaarde... ik krijg dan liever feedback in de les zelf,
dan achteraf een score die voor mij nietszeggend is.
ja
Ja
ja
Heel tevreden.
ja
ok
Ook dit is uitstekend.
ok
Geen opmerkingen

Ja
Ja, tevreden

Zeker !
de evaluatie, is recht en rechtvaardig
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1174 3) borden dresseren
1192 Liefst feedback tijdens de praktijk.
1195 rechtstreeks (via leerkracht of medecursisten)
Ja. Liefst persoonlijk. Hoe ik werk en vorderingen maak in
de cursus.
1209
1294

Voldoende feedback. De leerkracht geeft de feedback het
eerste halfuur en voor mij is dit voldoende.

ja
Is ok
dat is ok voor mij
Evalueren hoeft niet streng te zijn, gezien de meeste
ouderen naar de les komen voor hun hobby en eventueel
wat bij te leren. Wij zijn niet verplicht deze lessen te volgen,
het is op vrije basis.
geen probleem met de manier waarop....

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP KOKEN
FEEDBACK EN EVALUATIE (VRAGEN)

Vraag 1 Zijn de cursisten eerder tevreden of ontevreden over de manier van evalueren?
- De meeste cursisten zijn tevreden, sommige vinden het te weinig op papier, andere vinden een evaluatie op papier niet nodig.
Vraag 2 Kunnen we nog zaken verbeteren aan de manier van evalueren?
- We zijn pas in deel 2 gestart met een nieuwe evaluatie na enkel proefevaluaties.
Vraag 3 Licht toe op welke manier cursisten nu feedback krijgen.
- Cursisten vullen 1 x per semester individueel een evaluatie in, waar de basiscompetenties en sleutelvaardigheden van 1 les
geëvalueerd worden.
- De leerkracht evalueert per cursist de vaardigheden en basiscompetenties van verschillende lessen.
Vraag 4 Welke tekorten in de manier van feedback geven stellen we vast?
- Evaluatie zal later besproken worden.
Vraag 5 Welke verbeteringen achten we noodzakelijk? Hebben we een plan van aanpak?
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V. MODE
BEMERKINGEN OMTRENT FEEDBACK

BEMERKINGEN OMTRENT EVALUATIE

1) Krijg je voldoende feedback?
2) Op welke manier krijg je het liefst
feedback?
3) Waarover zou je graag meer feedback
krijgen?

7 Prima
26 Ok
prima feedback, veel geleerd
46
47

Er is vrijwel geen feedback.

53 Leerkracht en cursisten ondersteunen elkaar
1) Voldoende feedback waardoor je veel bijleert
2) Ik krijg het liefst feedback tijdens het maken van het
64 patroon, zodat, als er al vanaf het begin iets fout liep, je
nog op tijd kan veranderen zonder de hele tekening te
moeten opnieuw maken.
ja, wij worden elk moment op de voet gevolgd en krijgen
102 ook complimentjes
Feedback wordt op het moment zelf gegeven, heel goed en
zo kan je makkelijk bijsturen.
181 Eerder overbodig.
Feedback van de leerkracht is er steeds. Dit is heel positief.
235
165

247 Bij elke stap kan je vragen stellen en krijg je de nodige

Ben je tevreden over de huidige manier
van evalueren?
Ja
Ok
Geen idee hoe er geëvalueerd wordt in de naailes, maar je
gaat daar echt niet naartoe voor de punten! Ik hoef geen
rapport met punten in de naailes, echt niet.
We krijgen enkel een cijfer. Dat stelt niets voor. Slechte
evaluatie!
Evaluatie is ok
tevreden

aangezien wij een hechte groep zijn, geven wij veel
positieve maar als het nodig is ook negatieve commentaar
en indien nodig de raad wat we er aan kunnen verhelpen
Als de evaluatie het eindtotaal is, vind ik het jammer dat
daar geen extra toelichting bij staat.
Eerder overbodig.
Ja, ik denk dat we kunnen spreken van een objectieve
feedback.
Ja.
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feedback. Je krijgt gerichte tips om tot een goed
eindresultaat te komen. Indien je meer feedback wil, kan je
dit telkens tussendoor vragen.
Voldoende feedback. Steeds antwoord op mijn vragen.
280 Probleemoplossend werken en samen nadenken met
leerkracht en medecursisten verloopt vlot.
302
1) jaarlijks een % dat opgestuurd wordt via de post
308 2) onmiddellijke feedback na een vraag/probleem, weinig
evaluatie
De feedback gebeurt tijdens het werken wat alleen maar
341
ten goede komt om je werk nog beter af te werken.
354 In duolessen is er minder tijd voor controle
405 voortdurende feedback
421 Er is voldoende persoonlijke feedback ....
425
499
520
529
556
562
575
576
621

Onvoldoende, het duurt soms zeer lang voor er feedback
komt
Voorlopig genoeg feedback
oké
vind ik goed zo
1) Ik krijg voldoende feedback.
2) Ik krijg het liefst feedback zoals het nu is, mondeling.
Leerkracht is altijd positief en heeft soms tips hoe het nog
eenvoudiger kan.
De beste feedback in deze is, als het kledingstuk dat ik heb
gemaakt, goed past en mooi staat.
voldoende

Zeer tevreden.
evaluatie van de lesgevers vind ik soms erg kinderlijk....
hoe lesgevers en directie tegenover sommige mensen
denken en spreken.... zien sommige mensen als een
bedreiging i.p.v. van een verrijking voor de lesgevers (elk
heeft zijn kwaliteiten en i.p.v. ze samen te leggen....)
misschien een evaluatiegesprek? sterke en zwakkere punten
Ja
Ja
ja
Voldoende
Wanneer een werkstuk bijna klaar is, werk ik het thuis
verder af en breng ik het niet mee naar de les. Dan wordt
het eindresultaat toch niet meegerekend in mijn punten?
Je punten vind ik overbodig. Het is voor mij als ontspanning
bedoeld.
oké
ja
Ben tevreden
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636 Voldoende feedback aanwezig
Wij krijgen constant feedback, op een gepaste manier vind
ik. X slaagt er wonderwel in om eerlijk te oordelen, zonder
637
veroordeling. Ze zegt wat ze denkt, maar op een
aanvaarbare, soms humoristische manier.
638 op alle vlakken, alles prima
De lerares loopt constant rond om feedback te geven dus
668
dat zit goed.
Goede feedback en bijsturing tijdens de les. Leerkracht
komt bij iedereen persoonlijk langs. Er wordt soms een
werkstuk meegenomen naar huis . Volgende les krijg je
676 geschreven uitgebreide feedback. Apprecieer ik zeker. Ook
al wordt Mode eerder beschouwd als hobby, je komt naar
de les om bij te leren. Anders kan je tegenwoordig thuis aan
de slag met tutorials van internet.
Ik krijg heel wat feedback en deze is steeds opbouwend.
678
Bij het naaien bepaal jezelf wat je maakt. De medecursisten
684 en leerkracht helpen en stimuleren je ook om dingen te
doen die je nog nooit hebt gedaan. Een pluspunt.
We krijgen tijdens het naaiproces heel veel feedback, zowel
695 van de leerkracht als van de medecursisten.
In de les mode in algemeen, want ik volg lingerie , heb
706 patroontekenen gevolgd en nu naaien na patroontekenen is
er voldoende feedback al gegeven van alle leerkrachten.
724 kreeg weinig tot geen feedback
Ik zou wat meer feedback willen krijgen over mijn
757 werkpunten. Dit kan best persoonlijk in de les.
766

De leerkracht geeft op een positieve manier aan wat goed
en minder goed is. Wij zijn heel tevreden met haar aanpak.

Ja, ben er tevreden over
Wij ervaren niet dat we geëvalueerd worden. Worden we
geëvalueerd?
verder doen zoals nu bezig

We krijgen 1x per jaar een rapportje met een resultaat
opgeschreven. Op zich maken die punten niet heel veel uit.
Het zou fijn zijn mocht daar kort een algemeen positief punt
en werkpunt opgeschreven staan.

Ik ben altijd blij met mijn goeie punten op mijn evaluatie,
maar mijn echte evaluatie is een mooi en afgewerkt
kledingstuk.
Geen enkel probleem. Het is goed zoals het is
werd niet geëvalueerd of heb er zeker niets over gehoord
Ik word momenteel niet geëvalueerd, dat ontbreekt en vind
ik nodig om vooruitgang te boeken. Dit kan best persoonlijk
tijdens de les.
nog geen evaluatie meegemaakt of ervaren
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779
782
794
816
870

891

894
922
971
988
1007
1043
1054
1060

Vind het heel fijn dat we in de les mode elkaars naaiwerken
soms bespreken .
Geen bedenkingen. Alles zit goed.
1) ja
2) een gesprek
voldoende
voldoende feedback
1) ik heb niet het gevoel dat ik persoonlijke feedback heb
gekregen.
2) op een respectvolle en positieve manier kan je alles
zeggen toch!
3) het is leuk om feedback te krijgen, je kan er maar van
leren.
ja
2 verschillende leerkrachten in 1 leslokaal geven soms
verschillende praktische adviezen. Zeer hinderlijk
Ik krijg voldoende feedback - als iets niet juist gedaan is,
dan krijg ik direct de uitleg over de te ondernemen stappen
om het weer goed te krijgen (onbehoorlijk werk is uit den
boze, we krijgen veel tips).
feedback is voldoende
er is voldoende feedback, de leerkracht geeft goed aan
welke je sterkste punten zijn
meer dan voldoende
Ok
ja

1100
1112

Weinig sprake van in onze cursus!

Ja
Evaluatie mag onmiddellijk en direct gegeven worden.
Nog geen eindevaluatie meegemaakt. Wel tussentijds
feedback gekregen.
ja
ja
Ik moet wel zeggen dat ik wel mijn bedenkingen heb over
de punten die ik op mijn getuigschrift las!

voor de naailes is het eigenlijk niet echt duidelijk hoe
punten worden toegekend (maar is dat ook niet zo
belangrijk)
nog niet van toepassing

ja, voldoende
eigenlijk wel, de leerkracht stimuleert en geeft voldoende
aanmoediging om verder te gaan
permanente evaluatie is heel goed
Nog niet in aanraking gekomen met evaluatie
Het noteren van percenten vind ik bij naaien niet echt nodig
Nee, we krijgen via de post een procent toegestuurd. Ik mis
een motivering: Op welke elementen is dat resultaat
opgebouwd? Ik mis commentaar: Wat zijn werkpunten? Wat
is goed? ...
In een vorige cursus kwamen de cursisten om beurt als
eerste aan de beurt in de les. Dit is bij ons niet het geval.
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1118 Voldoende feedback.
1188 Voldoende
1. Je krijgt zeker feedback over het stuk dat je maakt. Dat
wordt door de docente erg goed opgevolgd zodat er geen
(onomkeerbare) fouten voorkomen.
2. Individueel zoals dat nu gaat vind ik prima.
1211
3. Over hoe je zelf de uitvoering doet. Wat is goed en wat
kan evt. nog beter

1221
1224
1225
1256

1300

er is voldoende feedback d.m.v. oefeningen die we
zelfstandig/thuis moeten maken en dan indienen. Er staat
telkens genoteerd wat de foutjes zijn en hoe ze te
voorkomen in de toekomst
De leerkracht heeft oog voor elke cursist.
Er is voldoende feedback steeds in samenspraak en
opvolging van de oefening, uitvoering van het project.
Ja, de feedback is voldoende.
Bij alle modeopleidingen zou de feedback wat beter mogen.
Ik heb vaak het gevoel dat je niet weet hoe het staat met je
vorderingen. Ik weet wel dat ik steeds mee ben met de
theoretische kant. Bij lingerie krijg je wel steeds goede tips
om tot betere afwerking te komen. Ook bij aanpassen
patronen werd vaak nagekeken of we wel snapten wat we
deden en hoe we het moesten doen.

De les begint om 18u en ik kom meestal pas tegen 19u aan
de beurt. Heel frustrerend! Want meestal kom ik geen
tweemaal aan de beurt. We hebben dit al aangeklaagd bij
de leerkracht. Ik volg deze cursus omdat ik hulp wil als ik
vastzit en een hulplijn nodig heb. Dus werk ik thuis tot ik
hulp nodig heb. Anderen komen om een gezellige naaiavond
te beleven en weg te zijn van hun eigen drukke omgeving.
Is voor mij om het even...
Ja
Het cijfer an sich zegt weinig. Een persoonlijk woordje van
de docent die dat cijfer verklaart zou meer zeggen wat mij
betreft. Bijv.: Je hebt 75 % gekregen: je was ...keer
aanwezig, je werkt goed maar aan de trage kant of je zou
wel eens wat moeilijkere stukken kunnen wagen ofzo...in
die zin. Nu krijgen we een cijfer dat soms sterk varieert
maar ik heb geen idee op welke basis dit cijfer gegeven
wordt...

Ik weet niet hoe er geëvalueerd wordt.
Over de opleiding naaicafé of gevorderden ben ik niet
tevreden. Zeer weinig feedback: er wordt maar een cijfer
gesmeten op een certificaat waarvan je niet eens weet op
voorhand in welke module je eigenlijk zit. Laat staan dat je
dat jaar specifieke technieken gezien hebt die bij deze
module horen. of je iets secuur afwerkt of niet maakt ook
niets uit. Bij de beoordeling ook niet of je in staat bent
medecursisten te helpen omdat je voldoende kennis hebt of
dat jij juist deze bent die aan de uitleg van de leerkracht
niet genoeg hebt en dus nog uitleg vraagt aan
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medecursisten. Bij de opleiding aanpassen patronen aan
eigen maten vraag ik me ook af vanwaar de quotatie komt,
want het tekenen zit ook wel in mijn vingers. Bij mij was
weinig corrigeren nodig. Dan verwacht je toch meer dan
70% ook hier lijken de cijfers gewoon op een blad
gesmeten.
ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP MODE

Vraag 1:
Tevreden: 29 cursisten
Niet tevreden: 7 cursisten
Hebben geen idee hoe er word geëvalueerd: 11 cursisten
Vinden evaluatie overbodig: 3 cursisten
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Vraag 2:
Ja, werkpunten en positieve punten mededelen via attest
Vraag 3:
De cursisten krijgen permanente evaluatie/feedback. Gedurende het gehele proces krijgen cursisten mondelinge feedback (positieve feedback en
werkpunten). Na elk afgewerkt kledingstuk wordt er nog eens kort besproken wat er beter kon en wat ze heel goed hebben gedaan.
Over de manier van feedback zijn de meeste cursisten heel tevreden
Tevreden: 45 cursisten
Niet tevreden: 5 cursisten
Overbodig: 1 cursist
Vinden de klassikale besprekingen ok: 2 cursisten
Vraag 4:
In de manier van feedback geven zijn er weinig tekorten.
In de manier van evalueren willen de cursisten een opsomming van werkpunten en positieve punten.
Vraag 5:
Vanaf volgend schooljaar zullen de cursisten een overzicht krijgen van werkpunten en positieve punten. Het evaluatiesysteem zal verder uitgediept
worden (evaluatieteam is opgestart) en gespiegeld worden aan deze van fotografie en koken.
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OEFENINGEN EN WERKVORMEN: DEEL 1 (VRAGEN)
Het is de bedoeling dat elke vakgroep gezamenlijk een antwoord formuleert
op de onderstaande vragen. Die antwoorden worden dan aan het verslag
toegevoegd.
Vraag 1
Zijn de cursisten tevreden over de verhouding tussen theorie en oefeningen? Kunnen
we algemene conclusies trekken?
Vraag 2
Zullen we in de toekomst bepaalde zaken veranderen op basis van deze
commentaren? Zo ja, licht toe wat en waarom.
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OEFENINGEN EN WERKVORMEN: DEEL 1 (RESULTATEN)
I. ANDERE TALEN
1. DUITS
TEVREDEN OVER VERHOUDING
THEORIE – OEFENINGEN?
72 ja, geen opmerkingen

346 oké
350 Na elke grammatica, volgt telkens veel
in oefening zowel verbaal als
schriftelijk.
363 We krijgen voldoende theorie. Maar die
wordt niet echt omgezet in vrije
conversatie. Er zijn wel vaak
eenvoudige schoolse invuloefeningen
...die eigenlijk meer thuishoren in het
eerste of tweede jaar.
367 Ik ben tevreden omdat er voldoende
afwisseling is.
393 Zeker en vast, alles komt aan bod.
436 Ja
455 De verhouding tussen theorie en
oefeningen vind ik goed. Ik vind het
heel goed als de theorie voldoende
herhaald wordt. Een stukje grammatica
bij het begin van de les vind ik niet erg,
zelfs al hebben we het al eens gehoord
of gezien.
463 Ik ben een laat-instromer, dus kan ik
niet echt oordelen over de theorie.
Ikzelf vind dat echter een zeer boeiend
deel van de cursus. De oefeningen zijn
goed en voldoende, en ik vind dat de
docent daar veel werk van heeft
gemaakt.
483 Ja, de opmerkingen over het lesboek in
acht genomen.
504 Ja, ze zijn goed gepland.
538 Taalcursus is conversatieklas. Er is een
goede afwisseling tussen interessante
artikelen, video’s. Deze gaan zowel
over interessante actuele onderwerpen
als over Duitsland zelf. Tevens wordt
de broodnodige grammatica herhaald
op geregelde basis, niet te veel niet te
weinig. Het is een zeer goed
gedoseerde mix.

VOLDOENDE VARIATIE AAN
OEFENINGEN EN WERKVORMEN?
jazeker, er is iedere les een
opeenvolging van spraakkunst, lezen,
spreekoefeningen, ook kennis opdoen
over het land zelf (aardrijkskunde,
geschiedenis, kunst,...)
ja
De variatie is echt zeer goed bij ons.
Er is meestal wel variatie.

ja
ja
Bij ons wel!
Ja. Invuloefeningen, oefeningen onder
'spelvorm', beeldmateriaal, lezen...
Misschien kan er nog meer aandacht
besteed worden aan het spreken
hoewel ik wel besef dat het van onszelf
ook afhangt om als we de kans krijgen
meer te spreken.
Ja

Prima
Ja
Ja
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574 Te veel grammatica.

608 Tevreden
690 Heel tevreden
701 Goede afwisseling theorie, oefeningen
en spreken
714 Zeer tevreden. De theorie zorgt ervoor
dat we de taal nog steeds kunnen
verbeteren. Er wordt ook voldoende
zorg besteedt aan het spreken tijdens
de les.
725 Ik ben zeker tevreden over de
verhouding theorie - praktijk. We
krijgen de theorie (vb. grammatica) en
maken hierop regelmatig oefeningen,
plus extra oefeningen die we thuis
kunnen maken als we dat willen, met
de oplossingen.
739 Goede verhouding
742 Ja. Er is een goed evenwicht tussen
grammatica, oefeningen en spreken.
Zonder grammatica kun je toch niet
correct een taal aanleren.
751 Ja. Na theorie, oefeningen, perfect in
balans.
752 ja zeer tevreden, het kan niet beter.
796 Ja
806 De wisselwerking tussen theorie en
oefeningen is zoals het hoort.
839 Zeker. Beide komen aan bod. Zowel
nieuw materiaal als herhaling.
902 Zeer tevreden. Arbeidsintensieve
lessen.
928 Perfect evenwicht.
934 De leerkracht zorgt voor voldoende
afwisseling. Zendingen via internet,
beluisteren van TV opnamen enz. Er is
een zeer goede verhouding luisterspreekoefeningen. Wat meer nadruk op
grammatica zou welkom zijn. Ik word
dit ook gewaar bij andere cursisten.
1044 Ja, tevreden! Alleen is het jammer dat
de examens niet altijd over de
grammatica en zeker niet over de
geleerde of geziene woordenschat
gaan!!!
1061 Heel tevreden.
1082 De verhouding is oké. Iedere les is
anders en altijd goed ingedeeld en

De leerkracht doet zeker zijn best. Maar
door de te grote niveauverschillen in de
groep is het zeer moeilijk om genoeg
variatie aan te bieden
Veel variatie
ja
Ja
Zeker weten.

Ja

Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Zonder Twijfel.
Ja, heel gevarieerd.
Ja
Dat is ook één van de sterke (sterkste)
punten van de leerkracht.
Jazeker

Ja!

Ja
Ja
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gestructureerd.
1104 Zeker
1147 Heel tevreden!
1234 Ja, dat heb ik net gezegd in de vorige
vraag.
1253 Voor de drie talen die ik nu volg, zeker
en vast. Voor Duits zou ik graag meer
bijkomende oefeningen krijgen.

Absoluut! Daarvoor overbrug ik ook
een afstand van +- 50km.
Ja

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP DUITS
Vraag 1: ok

Vraag 2: ok
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2. ENGELS

31
59
63
71
88
98
101

129
143
145
164
173
189
260
307

357

TEVREDEN OVER VERHOUDING
THEORIE – OEFENINGEN?
Er is een zeer goede verhouding tussen
theorie en praktijk.
Ja hoor, goeie mix bij ons....
Geen probleem, het hoort erbij.
Goed
Cf. Vorige vraag/tevreden over
kennisoverdracht/ liever conversatie in
totale groep dan in kleine groepjes
Liever wat meer theorie.
Nadruk ligt nu vooral op conversatie
met regelmatig een opfrissing of
herhaling van de theorie wat een goede
zaak is .
Hangt natuurlijk van de leerkracht af !
Maar doorgaans doen de leerkrachten
dit zeer goed.
Ja, maar heb moeite met Chamilo. We
hebben al interessant huiswerk en die
Chamilo is er voor mij te veel aan.
Ja, veel mogelijkheid om zelf te
oefenen, omdat de groep niet te groot
was.
Mag meer oefeningen geven in de les
en al zeker voor thuis.
Tevreden
Jawel, tevreden zonder meer.
Ja, niet enkel theorie maar ook via
internet, muziek, film enz. Zeer
afwisselend.
Ik ben tevreden. Ik zou meer willen
spreken, ik volg geen taalcursus om het
te kunnen schrijven. Maar er zijn er
misschien andere die dat wel doen.
Tijdens groepjesconversaties met
medestudenten weet je niet of je
correcte taal gebruikt.
De lessen geven ons steeds de
mogelijkheid de woordenschat uit te
breiden hetzij door een tekst hetzij door
een video, Voor mij belangrijk om een
taal aan te leren. Lessen worden
aangevuld met de knelpunten uit de
grammatica, wat vaak niet overbodig
lijkt.

374
410 Ja. Theorie en praktijk worden met
elkaar in overeenstemming gegeven.
De inhoud van de lessen voldoet
compleet aan mijn verwachtingen.

VOLDOENDE VARIATIE AAN
OEFENINGEN EN WERKVORMEN?
Ja
Ja
Ja
Ja
De leerkrachten leveren zeker grote
inspanningen om dit waar te maken.
Voldoende variatie.
Ja

Ja
Ja, goed gericht op de praktijk.
Meestal wel.
Ja
Ja
enorm veel variatie
Oké

Aangezien de lessen gekoppeld zijn aan
de actualiteit is er vanzelfsprekend
voldoende variatie. Werkvormen
variëren van teksten, naar video's naar
gesprekken. Dus, voldoende
afwisseling.

Zeer zeker . De lessen zijn nooit
vervelend of saai door de variatie in de
drie uren les.
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412 prima
448 In de conversatielessen komt er
uiteraard minder theorie aan bod. Af en
toe wordt aan de hand van oefeningen,
grammatica herhaald wat voor
sommige onderwerpen welgekomen is.
524 Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat
een taal leren moet vertrekken van een
goede kennis van de grammatica . Dit
was in de eerste jaren uitstekend, maar
gaandeweg wordt hier minder aandacht
aan besteed . Regelmatige herhaling
van de grammatica is m.i. niet
voldoende aanwezig.
551 Ja
557 Te weinig oefeningen
570 Ja, zowel de schriftelijke als mondelinge
oefeningen
573 Dat vind ik wel. We krijgen voldoende
de tijd om te praten tijdens de les.
Maar het gaat er erg schools aan toe en
er wordt wel een beetje angstvallig op
toe gekeken dat iedereen aan bod
komt. Actualiteit mag meer aan bod
komen in gedachtenuitwisselingen.
598 De lessen zijn zeer goed, vol van
afwisseling!
603 De theorie komt op de eerste plaats
maar door het feit dat wij met een
kleine groep zijn komen wij veel aan
bod om te oefenen in het spreken wat
heel belangrijk is.
663 Nog meer oefeningen zou fijn zijn en
die dan ieder voor zich laten maken en
dan samen verbeteren.
685 Ja

731 Ja, ik ben tevreden. Het betreft nu wel
een conversatiecursus, maar toch
blijven we zowel spraakkunst (door
middel van oefeningen) als
woordenschat (door middel van
gevarieerde teksten) bijschaven.
749

mag uitgebreid worden
Er is voldoende variatie: tekst, video,
gesprek, spel waarbij woordenschat aan
bod komt ...
Neen

Ja
Te weinig variatie. Misschien wat meer
inspelen op de realiteit zoals teksten uit
tijdschriften bespreken...
Ja
Af en toe een onderwerp kunnen
bespreken buiten het werkboek zou ik
interessant vinden.

Ja

Er mogen meer luisteroefeningen aan
bod komen i.p.v. leesoefeningen. Als je
in het buitenland bent, is het immers
de conversatie (met dus ook luisteren)
die het meest aan bod komt. Nu ligt de
nadruk in de les op teksten lezen. Ik
zou dat vervangen door
nieuwsfragmenten, korte debatten,
documentaires.
Ja
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769 Ik zou wel liever wat meer oefeningen
hebben.
772 Ja
781 Jazeker!
786 Dit is voor mij geen probleem! Zonder
theorie kun je geen oefeningen
beginnen.
806 De wisselwerking tussen theorie en
oefening is zoals het hoort.
819 Ja zeker. Eerst de theorie (goed boek)
en dan veel oefenen. Er staan veel
oefeningen in het boek en we krijgen
nog altijd extra oefeningen.
828
830 OK dat is goed, toch zou ik nog liever
meer mogen Engels lezen, met een
groep van 20 - 21 personen kom je
weinig aan bod! Soms zijn er
namiddagen dat ik juist geteld 3
woorden gelezen heb! Zo is mijn
uitspraak niet verbeterd sedert het 5de
leerjaar !! Spijtig !!!
832 Eigenlijk wel.
841 Ik mis extra oefeningen op de
grammatica via internet. Veel oefenen
is nodig bij een taal.
842 Ja
861 Soms zou ik graag wat individueler
werken maar dit gebeurt minder omdat
niet iedereen in onze klas even vlug de
Engelse taal mee heeft.
867 Tevreden maar heb ook geen ervaring
om te vergelijken.
869 Ja
955 Ja ik ben tevreden, uiteindelijk moet je
ook zelf er iets voor doen.
973 Er is evenwicht en afwisseling.
976 Ja, ik ben tevreden. We krijgen
regelmatig ook extra oefeningen.
989 Ja
1001 Ja. We maakten nagenoeg alle
oefeningen uit het boek.
1003 Ik heb veel bijgeleerd dit jaar. Met dank
aan de leerkracht.
1013 Ja
1021 Ja
1055 Ja
1080 Ja
1114 De lessen zijn boeiend en afwisselend
met voldoende evenwicht tussen

Ja, wil alleen wat meer oefeningen.
Ja
Heel zeker!
zeker voldoende
Zonder Twijfel.
Ja zeker.

Ja dat is OK . Wat meer praten , reeds
eerder vermeldt.

Ja
Ja, maar soms is de tijd te kort.

Dat is iets minder, maar gelukkig zet de
juf ons goed op weg om thuis verder
oefeningen te kunnen maken.

Ja
Ja hoor, zeker als je meerdere jaren les
volgt.
Ja
Ja
Ja
Zeker
Zeker
Ja
Ja
Ja
Ja
Er is gelukkig voldoende variatie.
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1198
1203
1206
1217
1243
1272
1279
1283

theorie en oefeningen.
Ja, ben heel tevreden.
Ja, vooral met de verrassende variëteit
aan onderwerpen in het Engels.
Niet honderd procent: zie vorig
antwoordje.
Ja, ik ben tevreden.
Ja ,ik ben hier zeer tevreden over.
Ja
Ja, zoals hiervoor gesteld.
Ja

Zeker en vast
in het algemeen wel
Nee
Ja
Jazeker
kan beter
Ja

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP ENGELS
Oefeningen en werkvormen (deel 1)
Vraag 1 Zijn de cursisten tevreden over de verhouding tussen theorie en oefeningen? Kunnen
we algemene conclusies trekken? Ja
Vraag 2 Zullen we in de toekomst bepaalde zaken veranderen op basis van deze
commentaren? Zo ja, licht toe wat en waarom. Nee
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3. FRANS

39
60
71
88
93
97
104
109
120

TEVREDEN OVER VERHOUDING
THEORIE – OEFENINGEN?
Te veel klassikaal oefeningen in het
boek.
Ja. We mogen zelf aangeven wat we
willen.
goed
Cf. Vorige vraag/tevreden over
kennisoverdracht/ liever conversatie in
totale groep dan in kleine groepjes
Theorie en praktijk wisselden elkaar
mooi af zodat de lessen verrijkend
waren en ook heel interactief.
Het lesgeven is best OK.
Ja, ik ben tevreden.
Is oké. Leerinhouden worden gedoseerd
gegeven, met telkens oefeningen in de
les en extra oefenkansen thuis.
In de eerste jaren is er misschien wat
te veel theorie maar die basis is nu
eenmaal nodig. Ik vind theorie eigenlijk
wel heel belangrijk. Ik kan me heel
goed vinden in de manier waarop die
wordt aangebracht.

121
143 Ja maar heb moeite met Chamilo. We
hebben al interessant huiswerk en die
Chamilo is er voor mij te veel aan.
147 In het 9de jaar is de theorie in principe
reeds grotendeels gekend. Doch doet
zij het nodige om de "zwakke" punten
zo nodig opnieuw op te frissen.
164 Mag meer oefeningen geven in de les
en al zeker voor thuis.
227 Zeker tevreden. Wat oefeningen betreft
moet er voornamelijk gefocust worden
op het dialogeren tussen de cursisten,
met begeleiding vanwege de leerkracht.
267 Ja
306 De verhouding tussen theorie en
oefeningen is ok.
317 mooi evenwicht
375 Ik hecht veel belang aan grammatica
binnen een taal. Mijn huidige leerkracht
ook, dus dat vind ik goed. Andere
cursisten zijn daar wel minder in
geïnteresseerd zie ik. Voor hen zijn dan
de mondelinge oefeningen
aangenamer. Gelukkig is er voldoende
evenwicht!
387 Heel tevreden ... elke cursist kan eraan

VOLDOENDE VARIATIE AAN
OEFENINGEN EN WERKVORMEN?
Nee
Zeker
ja
De leerkrachten leveren zeker grote
inspanningen om dit waar te maken
Jazeker, geen enkele les was dezelfde.
Voldoende variatie
Ja
Ja

Ja
Ja dat wel
Ja

Meestal wel
Hiervoor wordt door de leerkracht
effectief voor gezorgd.

Ja
ja
Vóór de pauze komt de theorie en
woordenschat, luisteren en schrijven
aan bod, erna vooral de mondelinge,
luchtigere oefeningen en toepassingen.
Goeie verhouding en variatie

Veel variatie!

187 | P a g i n a

401

422
424

441
445

537

555
564
585
591
599

studeren naar eigen wens.
Ik volg het 9de jaar Frans en daarin
hebben we vooral conversatie. Ik zou
graag de grammatica nog een beetje
bijhouden.
Goed evenwicht tussen theorie en
praktijk zijnde conversatie
Zeer tevreden. Er is voldoende
afwisseling tussen theorie en toetsen
van de kennis aan de hand van
oefeningen.
Ja
Goede verhouding tussen theorie
(woordenschat, grammatica) en
spreekoefeningen. De aandacht voor
actualiteit is positief.
Theorie in de klas en meer oefeningen
om alles goed onder de knie te krijgen.
Sommige leerlingen zitten een niveau
te laag en wij die in de juiste graad
zitten, hebben moeite om bij te benen.
Leerkracht vroeg hen om door te
schuiven ... zonder succes. Eventueel
opnieuw uitleg krijgen wanneer iets niet
gesnapt wordt, en geen weigering om
dit te doen.
Neen. De focus ligt heel hard op
conversatie.
Ik ben tevreden over de samenstelling
van de lessen.
goede afwisseling
tevreden
Goed evenwicht, beginnen met inzicht,
herhalen, het begrijpen wordt getoetst.
Vervolg is oefenen.
Misschien wat meer oefeningen.

625
630
704 heel tevreden
732 Ja, theorie wordt duidelijk uitgelegd en
herhaald en vragen zijn altíjd mogelijk.
Voldoende oefeningen tijdens les en
mogelijkheden tot oefenen na de les.
760 Ja! Na theorie altijd oefeningen
761
767 Ja, voldoende mogelijkheid om nieuw
vocabularium te gebruiken.
800 Ik wil leren praten, grammatica heb ik
niet echt nodig. Frans is niet
gemakkelijk maar ik heb die taal nodig
voor mijn job. Ik werk met toeristen.
813 Zeker. Er wordt veel gepraat om de
vocabulaire bij te houden en er

oké
Ja

Ja

Liever werken per 2: je kan elkaar een
beetje helpen en bijleren.

Neen
Ja
uitstekend
ja

Niet altijd! Gaat soms te traag!
Absoluut
ja
Ja

Ja
Neen!
Ja

Zeker. Alle leerkrachten doen dat
zeker uitstekend.
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832
865

866

901
903

vertrouwd mee te worden. Ook na elke
grammatica-uitleg volgen oefeningen
en kunnen we die uitbreiden via
Chamilo.
Eigenlijk wel.
Ik ben heel tevreden over de
verhouding en oefeningen in de les.
Onze lesgever geeft meestal theorie en
daarna wordt er overgegaan naar de
oefeningen.
Aangezien we in een hoger jaar zitten,
is er heel veel praktijk, veel luisteren
en spreken. Veel zaken zijn
verondersteld gekend, maar regelmatig
zitten er in de cursus ook
herhalingsoefeningen en dan wordt de
theorie kort herhaald. Ook veel
voorkomende fouten komen vaak aan
bod. Een ideale mix, volgens mij.
De verhouding is goed.
Ik had persoonlijk graag meer
oefeningen gehad. Voor mij is het
belangrijk om vlot te kunnen
communiceren in het Frans.
Uitzonderingsregels op grammatica
daarentegen interesseren mij totaal
niet.

919
949 Het evenwicht tussen theorie en
praktijk is ok voor mij.
964 tevreden zonder meer
967 Goed evenwicht tussen theorie (m.i.
noodzakelijk) en oefeningen.
978 Naar mijn gevoel een mooi evenwicht.
1030 Bij ons ligt het accent duidelijk op de
conversatie maar daarnaast is er heel
wat aandacht voor verrijking van
woordenschat, uitdrukkingen, zelfs wat
grammaire. Ook de cultuur komt
regelmatig aan bod. De verhouding
van 2/3 conversatie (geen theorie) en
1/3 kennisoverdracht vind ik goed. Op
die manier leren we echt wel iets bij.
1055 Ja
1080 Ja
1094 De verhouding is bij ons, naar mijn
mening, niet 100% in balans. We
maken heel veel oefeningen en
overlopen de cursus maar ik zou nog
net iets meer grammaire willen zien
terugkomen tijdens de lessen. Of

Ja
Ja

ja, daar wordt naar gestreefd

Is best ok.
Ja

Ja
Oké
ja, is voldoende
ja hoor
Absoluut
Eventueel zou men nog iets gerichter
spreekoefeningen kunnen voorbereiden
waar de aangebrachte
verrijkingswoordenschat kan aan bod
komen.

Ja
Ja
Ja, er is voldoende variatie tussen
oefeningen.
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werkwoorden en hun tijden. Daarvoor
had ik me ingeschreven en dat mis ik
een beetje.
1101 zeer tevreden
1115 Bij deze snelcursus Frans is het mijn
bedoeling om me uit de slag te kunnen
trekken, vooral mondeling. In de lessen
wordt héél veel aandacht besteed aan
het communiceren. Kan niet beter dus
:-)
1126 Gelet op het (semi) verplicht gebruik
van Chamilo zijn veel oefeningen in de
les niet zo zeer noodzakelijk.
Converseren en leren uit fouten,
uitspraken van anderen brengen soms
een grotere vocabulaire mee dan alleen
de teksten uit de cursus.
1139
1152 Bij ons valt de verhouding theorie <=>
oefeningen heel goed mee daar er niet
overdreven wordt met de oefeningen
maar wie er zin in heeft kan altijd
terecht op Chamilo om zijn of haar hart
op te halen, oefeningen genoeg op deze
site !
1203 ja
1215 de verhouding theorie en oefeningen is
ok
1248 Verhouding is goed

Ja, ruim voldoende.

Ja. Zowel spreken , grammatica-uitleg
als oefeningen

ja
Zeker ! Variatie genoeg in de Franse les
!

in het algemeen wel
ja
ja

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP FRANS
OEFENINGEN EN WERKVORMEN: DEEL 1
1 Zijn de cursisten tevreden over de verhouding tussen theorie en oefeningen? Kunnen we
algemene conclusies trekken?
-

Over het algemeen zijn ze zeer tevreden. Ook de aanvullende oefeningen op Chamilo
worden geapprecieerd.

2 Zullen we in de toekomst bepaalde zaken veranderen op basis van deze commentaren? Zo
ja, licht toe wat en waarom.
-

Nog meer de nadruk op gerichter spreekoefeningen gebaseerd op de geziene
grammatica en woordenschat
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4. ITALIAANS

34
35
68
89

96
98
101

107

117
126
127
129
134
140

153

TEVREDEN OVER VERHOUDING
THEORIE – OEFENINGEN?
Prima verhouding
Zeker
Verhouding is prima
Vermits ik conversatie volg, is er nog
weinig theorie. De oefeningen,
conversatie dus, verlopen niet altijd
even vlot en interessant, wegens te
grote groep.
Ja
Liever wat meer theorie.
Nadruk ligt nu vooral op conversatie
met regelmatig een opfrissing of
herhaling van de theorie wat een goede
zaak is .
Heel tevreden niveau It 7, is een heel
goede afwisseling tussen praten,
nieuwe cultuur leren, grammatica en
woordenschat.
Persoonlijk zou ik het beter vinden als
het iets meer praktijkgericht is.
Oké
Ja. Door oefeningen wordt de
grammatica en de woordenschat
herhaald.
Hangt natuurlijk van de leerkracht af !
Maar doorgaans doen de leerkrachten
dit zeer goed.
Redelijk
De verhouding is prima. De theorie
wordt toegelicht als dit nodig is. Af en
toe wordt iets opgefrist. De theorie
hebben we uitgebreid gezien in de
voorgaande jaren. In het begin heb je
de grammatica nodig als houvast. In de
daaropvolgende jaren kunnen
moeilijkere kwesties opgefrist worden
en finesses toegevoegd worden, want
het is nog altijd de bedoeling dat je
bijleert.
De verhouding en de afwisseling tussen
theorie en oefeningen is prima. Zie ook
commentaar bij de vorige rubriek.

175 Eigenlijk ben ik wel tevreden, soms mis
ik voldoende schriftelijke feedback
achteraf.
180 Ik volg nu ondertussen al bijna zes jaar
Italiaans en in onze klas is er continu

VOLDOENDE VARIATIE AAN
OEFENINGEN EN WERKVORMEN?
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Voldoende variatie
Ja

Ja

Ja

Ja
Zeker. Dit jaar is dit super!

Ja. De individuele oefeningen met
schriftelijke voorbereiding en
mondelinge correctie worden goed
afgewisseld met de collectieve
mondelinge werkvormen.

Ja, sowieso.
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188
191
203
209
228

wisselwerking tussen de leerkracht en
de cursisten. Wij geven aan wat we
leuk of moeilijk vinden en de lerares
baseert zich daarop voor haar lessen.

Is evenwichtig
Ja
Goede verhouding.
Ik ben dit trimester gestopt omdat de
groep echt te groot was en ik veel naar
buiten zat te kijken daardoor!

236
241 Goeie mix; misschien kunnen de
oefeningen (conversatie, groepswerk)
nog wat intenser.
249 De verhouding theorie/oefeningen is
uitstekend. Wellicht kunnen er meer
leestips gegeven worden.
250 Zeer tevreden! 10 op 10, meer kan ik
niet toelichten.
276 Oké
277 Al sprekend kunnen we oefenen =
conversatielessen. Tussendoor krijgen
we herhalingen van de grammatica.
293 Geen opmerking, goede oefeningen die
aansluiten bij het onderwerp.
319 Niet volledig tevreden. Zie mijn vorige
opmerking i.v.m. trage vorderingen die
gemaakt worden. Er zou meer
aandacht moeten kunnen gaan naar
praktische toepassing. Nu krijg ik het
gevoel, misschien ten onrechte, dat er
absoluut 7 of 8 leerjaren moeten
georganiseerd worden en dat het tempo
in functie daarvan staat.
334 Ja. Voor de conversaties Italiaans
worden actuele en interessante
onderwerpen aangereikt met extra veel
aandacht voor woordenschat en correct
taalgebruik.
337 Ça va, oefeningen zijn belangrijk voor
het toepassen van de oefeningen maar
ik slaag er niet in om de net gekregen
spraakkunst direct toe te passen . Heel
frustrerend ! Er zou eerder 'n les
theorie (spraakkunst en woordenschat)
moeten zijn die pas de week erop in
oefeningen wordt toegepast. Wat doe ik
dus : thuis alvast de teksten en
oefeningen vóórmaken....

Inderdaad , er is genoeg variatie aan
oefeningen, Veel variatie in de
gegeven onderwerpen .
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Niet echt - mag veel gevarieerder zijn.
Maar ik snap wel dat dit extra werklast
vormt voor de leerkrachten.
Soms worden de conversaties onnodig
lang uitgesponnen.
Zeker en vast!

Ja
Zeer zeker
Is wel oké. Ik ga met plezier naar de
les (ook al gaat het traag).

Absoluut

Ze doen hun best om oef. met quiz ,
gepraat, en spraakkunst te variëren. 't
Zal wellicht de bedoeling zijn maar
persoonlijk heb ik liever heel grondig
ingaan op 1 ding per les : een les
spraakkunst, een volgende les
oefeningen, nog een volgende les bijv.
een eenvoudig leesboek, of een film,
muziek in die taal enz... leuke manieren
genoeg om 'n taal te leren... Maar 1
werkvorm per les zou mij meer
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aanspreken...
342
369
377
378

Ja
Ja
Ja, is best wel OK.
Er is een degelijk evenwicht tussen
theorie en oefening.

390 zeer tevreden, alhoewel ik zeer
geïnteresseerd zou zijn in een
herhalingshandboek Italiaans met
grammaticale oefeningen met de
oplossingen
406 Wij hebben conversatie en af en toe
een herhaling van een moeilijk
theoretisch punt.
420 Oké
471 Ik vind de oefeningen niet bijster goed.
498 Zeer tevreden
545 Graag meer spreekoefeningen en
cultuur
595 De verbeteringen die gemaakt worden
door de lk tijdens het spreken blijven
bij mij niet bij. Ik zou graag hebben dat
die meer op het bord worden
genoteerd. Het gebeurt wel maar niet
genoeg. Ik ben een visueel type, zie het
graag geschreven staan. Voor mij
wordt de inhoud niet altijd duidelijk
genoeg uitgelegd, het gaat soms te rap.
648 Ja, bij de conversatie is er veel
aandacht voor de nieuwe
woordenschat.
654
669 Er worden in de gevorderde jaren nog
weinig oefeningen gegeven. De
gemiddelde leeftijd van de leerlingen is
hoog en we hebben een constante
training/herhaling nodig.
682 Oké
696 Absoluut : zeer goed evenwicht
700 Tevreden, oefeningen zijn nu eenmaal
nodig om de grammatica onder de knie
te krijgen of op te frissen.
705 Tevreden. In cursus conversatie gaat
het vooral over spreken, dus minder
nadruk op grammatica is ok.
716 Goede afwisseling.
733 verhouding is ok, maar een taal leer je
maar door te spreken (en aan bod te
komen)
738 Soms wordt te veel aandacht besteed
aan een bepaald stuk theorie.

Ja
Ja
Er is voldoende variatie - deze is
voorzien binnen de twee boeken, die
we volgen.
positief

alles OK voor mij
ja
Neen
Ja
Ja
De werkvormen uit het 1ste jaar
zouden er ook mogen bij zijn in het
tweede jaar. Zie vraag over minst
favoriete oefening.

Ja
Neen
Eerder te veel variatie. Lang en
veelvuldig hetzelfde oefenen en de taal
hierdoor eigen maken is voor mij
noodzakelijk. Dit heeft zeker met mijn
leeftijd te maken
Neen, zie uitleg vorige vragen.
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Er is variatie, ik kom gewoon om een
taal te leren, niet om geëntertaind te
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744
780

790
810

822

Concreet: in IT 3 is praktisch het hele
eerste trimester gevuld met herhalen
van IT 2 en gebruik van
imperfetto/passato prossimo/trapassato
prossimo, voor een deel eveneens een
herhaling van IT 2. Pas de week vóór
de kerstvakantie is een nieuw
hoofdstuk aangesneden. Na de eerste
twee (desnoods drie) lessen herhaling
zou volgens mij toch al mogen gestart
worden met nieuwe materie. Zonder
theorie leer je geen taal, maar het
moet ook opschieten. Nu heb ik,
wellicht ten onrechte, het gevoel dat
absoluut 7 of 8 leerjaren moeten gevuld
worden.
Goede verhouding tussen theorie en
oefeningen
Ik heb nood aan iets meer oefeningen.
Vooral voor het inoefenen van de
werkwoorden zou dat zeer nuttig zijn.
Na de theorie zouden eerst 'dril
oefeningen moeten gegeven worden.
Pas dan oefeningen op een hoger
denkniveau. Ook bij herhaling van een
eerder geziene werkwoords-vorm: eerst
heel eenvoudige dril, om terug het
geheugen op te frissen, daarna de
oefeningen op hoger niveau. Het hoeft
niet echt zoveel meer tijd te kosten,
want het voorkomt nodeloos gissen en
missen.
Ja, prima.
Dit jaar is de theorie wat gemakkelijker
dan vorig jaar. We praten meer en dat
vind ik de beste manier om vooruit te
geraken. Je hoeft niet noodzakelijk
oefeningen te maken over wat je net
geleerd hebt. Door alg. conversatie leer
je nl. woordenschat én grammatica op
de juiste manier te gebruiken.
De Chamilo-oefeningen zijn niet
aangepast aan de lessen

831
834 Ik hou van grammatica en grammaticaoefeningen. Hiervoor is niet veel plaats
in een conversatiecursus.
836 Ja, conversatie is zeer gevarieerd en
heeft toch aandacht voor het aanleren
van de taal (grammatica,
woordenschat).
864 Er is voldoende balans tussen
oefeningen en theorie. Lessen zijn heel

worden.

Ja
Jazeker

Te weinig conversatie
Ja. Er is theorie, oefeningen schriftelijk,
oef. mondeling en op het einde vd les
regelmatig een liedje.

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja hoor, ben heel tevreden.
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873
874

915

944
966

1006
1018

1028
1041
1066

afwisselend met soms
videofragmenten. Leerkracht doet hard
haar best. We kunnen haar mailen met
onze problemen en krijgen altijd
antwoord terug. Dikke pluim. Negatief
punt. Examens en testen zijn er teveel
aan. Dit oogt sterk naar het gewone
onderwijs. Wij zijn volwassen personen
die uit vrije wil de cursussen volgen als
hobby, voor het werk of andere. Het
moet dus aangenaam blijven. Dit
brengt veel stress mee en zeker voor
oudere cursisten waardoor er heel wat
afhaken. Heb dit al veel gehoord.
Ja
De focus lag zeker in het tweede jaar
heel erg op kennisoverdracht en het
memoriseren van heel veel
woordenschat. Ik besef wel dat vooral
dit laatste op mijn leeftijd (67 jaar) niet
evident is. Maar mits voldoende
oefening en herhaling is dit volgens mij
wel mogelijk.
Zeker wel. Het boek wordt goed
gevolgd en die duidt telkens aan
wanneer je oefeningen moet doen.
Goeie afwisseling. Je leert tenslotte het
meest uit de oefeningen.
Soms gaat het toch wat vlug voor mij.
Wat meer toepassingen en inoefenen in
de les zou wel goed zijn.
Heel tevreden, na een half jaar
Italiaans, heb ik toch al het gevoel dat
ik me verstaanbaar kan maken en dat
ik al heel wat begrijp.
Valt goed mee. In deze fase van de
opleiding echter nog weinig theorie
nodig.
Goede verhouding theorie - oefeningen
in de eerste leerjaren ( 1 -5 ) en binnen
de voorziene lesuren. Meer oefeningen
zouden wenselijk zijn, maar ZONDER
de theorie gedurende de lesuren af te
bouwen. Kan opgelost worden d.m.v.
oefeningen thuis, al dan niet via
computer. Vanaf niveau 6 wordt de
nadruk gelegd op de praktijk, met
automatische verwijzingen/herhalingen
naar/van de theorie. Goede aanpak.
Ja
Neen, te veel “domme” oefeningen in
het werkboek.
Dit jaar vind ik het supergoed...we

Het eerste jaar wel, het tweede jaar
absoluut niet.

Dat wel, met leuke en minder leuke
vormen door elkaar. Ook eens een
stukje les over cultuur dat is fijn.
Ja
Heel zeker

Zeker
Ja

Neen
Ja
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zitten maar met 4 leerlingen. Er wordt
dus veel tijd vrijgemaakt om te
converseren. Af en toe wat meer
grammaticale basis herhalen zou fijn
zijn.
1074 Wat meer theorie zou ik leuk vinden, ik
leer graag iets bij.
1109 Oké
1125 Voor een taal is woordenschat in de
eerste plaats onontbeerlijk. De
grammatica is absoluut nodig, maar
niet prioritair.
1129 In een cursus conversatie is er gelukkig
maar weinig theorie en laat dat zo
blijven.
1134 Misschien nog iets meer oefeningen.
Maar er wordt veel gepraat en dat is
allicht de belangrijkste oefening bij het
aanleren van een taal!
1136 Ja, er wordt veel gepraat in de les en
dat is voor een taal toch de
belangrijkste oefening. De leerkracht
corrigeert ook telkens waar nodig!
1165 Zie vorig commentaar.
1173 Ik ben tevreden over de theorie en de
grammatica. Maar om conversaties te
doen zou het beter zijn om eventjes
wat woordenschat te herhalen, kwestie
van "zelf weten" hoever sta ik.
1196 Door tijdsgebrek, waarschijnlijk door
hoeveel te geven leerstof, te weinig tijd
voor oefeningen en vraagstelling.
1222
1236 Ok. Begrijp ook dat het boek moet
gevolgd worden.
1261 Oké
1270 Best wel, voor mij zouden er nog meer
spreekoefeningen mogen zijn. Een taal
leer je tenslotte door ze te spreken,
ongeacht je niveau.
1273 ik opteer voor meer (eventueel
vrijblijvend) oefeningen om de
grammatica toe te passen.
oefeningen waar ook de juiste
oplossingen te zien zijn (met een
bondige uitleg)
1278 Ja
1285 Ja, indien nodig wordt verduidelijking
gegeven.
1295 Veronderstel dat zeker aan het begin
van de opleiding, de theorie belangrijk
is en het is dan leuk om die te kunnen

Minder video en meer tekst zou ik
vragen.
soms eentonig

de lessen zijn prima
Ja

Ja

Ja
De lessen zijn prima

Jawel maar overload aan oefeningen in
verhouding tot theorie
Ja
Zeer zeker
Neen
Ja

meer oefeningen, eventueel op vrije
basis, thuis te maken zouden zeker
welkom zijn

Ja
Ja
Zeker en vast, ben tevreden
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oefenen in de les. Voor mij was het
niet slecht om ook opdrachten te
krijgen om thuis nog te oefenen, op die
manier word je gestimuleerd om de
leerstof in te oefenen, wat bij talen
zeker nodig is.
ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP ITALIAANS
Oefeningen en werkvormen (deel 1)
1. We kunnen geen algemene conclusies trekken : de reacties zijn veel te uiteenlopend.
2. In de hogere jaren stellen we meer oefeningen op spraakkunst en woordenschat voor.
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5. JAPANS

168

264
276
295
300
392
914

TEVREDEN OVER VERHOUDING
THEORIE – OEFENINGEN?
Oplossingen van de oefeningen worden
op het bord geschreven, maar heel
weinig uitleg. Daardoor studeer je
vooral losse zinnen, zonder de structuur
van het geheel te zien, waardoor het
eindelijk neerkomt op technisch van
buiten leren. Bij gestructureerde
theoretische overdracht is het voordeel
dat je naar analogie met gekende
structuren kan proberen om nieuwe
zinnen te maken.
Zeer tevreden. Ikzelf vind het beter om
de oefeningen deels in de les en voor
het merendeel thuis te doen.
Oké
heel tevreden
Mogelijk komt dit door het leerplan. Er
zijn onvoldoende oefeningen die
praktisch bruikbaar zijn.
Zeker weten!
Wat meer losse conversatie zou er
zeker bij mogen, gestructureerde
oefeningen wat minder.

943
961 Ja, de balans zit zeker goed.
1035 Ja, maar het zou goed zijn om wat
meer huiswerk mee te krijgen.
1138 Het maken van veel oefeningen, zowel
mondeling als schriftelijk is een must,
zeker wanneer je een taal leert die niet
wordt gesproken in de streek of op
vakantie. Ik spreek en begrijp zelf 6
Europese talen, maar heb geen enkele
houvast voor het Japans. Dit betekent
dat de kennisoverdracht (grammatica,
woordenschat en zelfs orthografie) een
bijzondere aandacht vergt en de taal
moeizaam wordt aangeleerd. Gezien er
weinig media is om de taal vaak en op
een beginnersniveau te horen of te
lezen, zijn we hoofdzakelijk
aangewezen op de wekelijkse les om te
oefenen. Bovendien is huiswerk erg
lastig gezien ik voltijds werk en nog een
professionele opleiding volg, maar aan
de andere kant noodzakelijk.
1238 Jazeker

VOLDOENDE VARIATIE AAN
OEFENINGEN EN WERKVORMEN?

Jazeker

Ja
Eigenlijk wel.
Ja
Ja
Ja, soms.
Ja
Ja
Ja, we maken oefeningen via
werkboeken of handboeken, maar ook
via internet : er is erg veel afwisseling
zodat we niet iedere keer hetzelfde
hoeven te doen.
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ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP JAPANS
Oefeningen en werkvormen (deel 1)
Vraag 1: Zijn de cursisten tevreden over de verhouding tussen theorie en oefeningen?
Kunnen we algemene conclusies trekken?
Volgens de cursisten is de balans goed. De cursisten maken hun oefeningen via werkboeken,
handboeken en ook via het internet. Er is veel afwisseling zodat de cursisten niet iedere keer
hetzelfde hoeven te doen.
Vraag 2: Zullen we in de toekomst bepaalde zaken veranderen op basis van deze
commentaren? Zo ja, licht toe wat en waarom.
-Ja
-Wat meer losse conversatie die praktisch bruikbaar is en wat minder gestructureerde
oefeningen
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6. PORTUGEES
TEVREDEN OVER VERHOUDING
THEORIE – OEFENINGEN?
19 we blijven nog iets te veel bij het
handboek. Het zou fijn zijn dat we ook
wat cultuur, ... meekregen
56 Het zou fijn zijn mochten we thuis nog
wat extra oefenmateriaal hebben (zie
vorige vraag).
85
95 Ja, wij krijgen voldoende de kans om
te spreken. En daar dient een
conversatieles toch voor.
106 Ik volg Portugees om me verstaanbaar
te kunnen maken. Grammatica is
noodzakelijk om dit te doen, maar ik
wil geen taalkundige worden. De
lessen zijn gevarieerd en de nadruk ligt
op spreken, begrijpen.
113 Ja, Portugees is geen makkelijke taal
en vergt nog veel oefening thuis. In
een eerste jaar zou ik misschien
minder nadruk leggen op de
grammatica en meer met het
zelfredzaam maken van de cursisten in
praktijk op reis of bezoek in Portugal.
Natuurlijk moet er een basis van
grammatica zijn, maar misschien zou
de uitdieping meer benadrukt kunnen
worden in een tweede jaar.
123 Persoonlijk vind ik dat de oefeningen
eerder beperkt zijn, ik zou graag nog
meer oefeningen maken zodat we
nieuwe spraakkunstregels echt
inoefenen. Ik zou graag de theorie op
een meer gestructureerde manier
aangeboden krijgen. Gezien
verschillende leerkrachten, waarvan
sommigen weinig leservaring hadden,
kan ik onvoldoende deze vraag verder
beantwoorden.

146 Ja, ik vind dat er een goed evenwicht
is We gebruiken in het 3de jaar ook
het boek "Passaporte para Portugues"
dat zeer gestructureerd is.
193 Ja, ten zeerste.
232 De huidige leerkracht gebruikt een
handboek. Daarnaast is er ruimte voor
discussie en conversatie (een héél

VOLDOENDE VARIATIE AAN
OEFENINGEN EN WERKVORMEN?
we hangen een beetje te veel aan het
boek vast
Ja
lerares doet dat heel goed
Ja
Ja

We hebben vervangende leerkrachten
gehad waarbij ik dit echt saai vond,
wanordelijk, onsamenhangende
flarden, waarbij ik mij zelfs afvroeg of
de leerkracht haar les voorbereid had.
Mijn ervaringen zijn negatief gekleurd
door de negatieve ervaringen van
interims... mocht je die vraag aan het
einde van dit semester stellen, dan kan
ik daar hopelijk vanuit positieve
ervaringen, meer genuanceerd op
antwoorden. De eerste lessen voordat
onze leerkracht ziek viel en de laatste
lessen van onze vijfde leerkracht
waren wel oké!
Ja, absoluut. Soms wat veel
grammatica maar dat hoort helaas bij
een nieuwe taal
Ja
Door de inspraak die we zelf hebben is
er een - voor mij - goeie mix van
theorie (grammatica) en praktijk
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belangrijk onderdeel van de opleiding),
een of andere reportage op Internet.
241 Goeie mix; misschien kunnen de
oefeningen (conversatie, groepswerk)
nog wat intenser.
347 Theorie is oké; oefeningen voldoende
... theorie leer je door ze toe te passen
411 de theorie is verstaanbaar en duidelijk.
er is genoeg afwisseling tussen theorie
en oefeningen
437 Ja is in evenwicht
461 Tevreden
528 De verhouding tussen theorie en
oefeningen is prima. Tijdens de les
wordt de theorie goed uitgelegd en de
oefeningen klassikaal gemaakt en de
fouten nogmaals uitgelegd. Soms
krijgen we ook oefeningen om thuis te
maken.
592 Na iedere overdracht van theorie
volgen er oefeningen. Die verhouding
zit zeer goed. Ook de regelmatige
herhaling van theorie op basis van
oefeningen en spreekoefeningen geeft
een meerwaarde aan de lessen.
605 Ja, dit is OK, onmiddellijk bruikbare
leerstof.
606 Doorgaans wel. Iets teveel oefeningen
op uitzonderingen, liever eerst het
“regelmatige” meer oefenen.
613 In orde. Soms te veel oefeningen,
soms te weinig verklarende
woordenschat en toelichtingen.
664 Er is voldoende aanbod van theorie en
praktijk (bijv. in het spreken). Het
hangt volgens mij vooral van de
leerling die op de eerste plaats zelf
voldoende inspanning moet leveren om
zich de theorie eigen te maken en zich
ook moet inspannen om zoveel
mogelijk praktijk te beleven.
Bijvoorbeeld voor talen kan de leerling
alle omstandigheden aangrijpen om in
contact te komen met anderstaligen en
zelf boeken te lezen in andere talen.
686 Oké

687 De theorie en de oefeningen hebben
een goede verhouding. De lerares leg
eerst de theorie uit met smartbord.

(gedicht schrijven, mening formuleren
zowel schriftelijk als mondeling).
Niet echt - maar veel gevarieerder zijn.
Maar ik snap wel dat dit extra werklast
vormt voor de leerkrachten.
ja, de ene keer al wat meer variatie ..
is ook logisch denk ik
jazeker
Zeker
Ja hoor
Ja

Zeker wel - de lessen zijn steeds weer
een ontdekkingsreis doorheen het land
en de taal!

Meestal wel
Ja
Ja
Ja

Er wordt voldoende aandacht gegeven
aan de uitspraak maar er zijn niet
zoveel leesoefeningen zodat niet
iedereen aan bod komt.
Zeker en vast. De lerares is daar een
crack in.
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756
789
824
887

888

893

905

Daarna volgen de reeks oefeningen. De
theorie wordt zeer goed geoefend.
Oké
Ja
Oké
In het 3de jaar Portugees krijgen we
les van echte Portugezen. Dit vind ik
een meerwaarde! Iets wat meer
aangemoedigd kan worden is het zelf
laten spreken ("verplichten") van
Portugees in de les. Een bepaalde
leerkracht is hier sterk in via ludieke
spelletjes!
Voor het eerste jaar vind ik dit OK. In
dit jaar, en waarschijnlijk ook nog het
tweede, moet heel veel aan
kennisoverdracht worden gedaan. Ik
kan me best inbeelden dat in de jaren
daarna het praktijkgedeelte, meer
spreken hier in casu, stijgt wat dan ook
weer goed is, want je hebt tegen dan
al een basiskennis opgebouwd waaruit
je kan putten om meer en beter te
spreken.
Conversatie oefeningen in kleine
groepjes onderling zijn niet echt nuttig
want de leerkracht hoort niet altijd
alles wat iedereen zegt en kan zo niet
corrigeren met als gevolg dat je fout
tegen elkaar praat.
redelijk tevreden

937 Alle lessen staan prima in verhouding,
en zijn zeer aangenaam na een drukke
werkdag.
983 Theorie/Praktijk is goed verdeeld
992 Is perfect
1024 Ja
1033 Ik denk dat het jaar te weinig
theoretisch is gestart. Op die manier
voelde ik geen druk om de
achterliggende theorie te studeren. Al
vlug leek alles mij een onontwarbaar
kluwen. Vandaar mede mijn beslissing
om er dit jaar mee te stoppen en
volgend jaar, na enige voorbereiding
terug de draad op te nemen.
1034 Het lijkt me moeilijk die vraag te
beantwoorden. Jonge cursisten volgen
(meestal) een taalles beroepshalve,
waar oudere cursisten de lessen meer
beschouwen op reis te kunnen

Oké
Ja
meer variatie mag
Ja, de leerkrachten hebben hier
aandacht voor.

Ja

Ja

tijdens de les wel, helaas krijgen we
niet veel oefeningen mee om thuis te
oefenen.

ja
Is perfect
Ja
Ik ervoer vooral een grote variatie in
leerkrachten. :-(

Pluim voor de juffen om variatie te
scheppen aan oefeningen en
werkvormen!!
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1096
1098

1107

1156

gebruiken. Men leert nooit een taal
zonder theorie... maar zoals ik die
nooit de humaniora heb afgemaakt kan
ik begrijpen dat TE veel theorie TE veel
is. Echter, we zijn dan ook een volk
dat zich niet (zoals de zuiderlingen)
expressief uit vooraleer het juist is...
Dus, waar ligt de grens? Er mag wel
wat meer nuance zitten tussen theorie
en oefeningen tijdens de les. Ik denk
dat velen afhaken op dat... blokken...
ja, de verhouding is goed. Het grote
aantal oefeningen maakt dat je de
theorie goed kunt verwerken.
Ik ben er wel tevreden over. Dit is zeer
moeilijk te bepalen, vermits het
toepassen van de oefeningen en vooral
"het spreken" afhangt van het aantal
cursisten, het niveau, de leeftijd, de
tijd die je kunt spenderen thuis. De
schriftelijke oefeningen hangen daar
veel minder vanaf maar nemen dan
ook een ruimere tijd in beslag. Het
leren spreken van de taal vind ik heel
belangrijk, maar zonder theorie lukt
het helemaal niet. Ik vind het
belangrijk dat er mondeling zinnen
kunnen gevormd worden, het
schriftelijke doet er volgens mij minder
toe. Een basiskennis is wel vereist.
Vooral in het Portugees voor op reis,
zou ik meer de nadruk leggen op
specifieke zinnen over specifieke
onderwerpen die meer het reizen
aanbelangen, en zeker in het 2de jaar,
als de basiskennis in theorie min of
meer is gekend. Minder
luisteroefeningen en meer dialogen.
Ja, we hebben nog veel extra
oefeningen op vraag van een cursist
gekregen. Veel oefeningen over
werkwoorden en gebruik van de juiste
tijd vind ik belangrijk. Wat ik dan wel
spijtig vind, is als we thuis oefeningen
hebben gemaakt, ingediend, ze niet
altijd terugzien en zo geen idee hebben
of het goed was, waar fouten gemaakt.
prima verhouding

1178 Ja, is ok.
1199 Oké

ja, meer dan voldoende variatie
Zeker. Daar is geen twijfel over

Jazeker

de variatie is perfect, de les vliegt
voorbij
Ja, is ok.
voldoende
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ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP PORTUGEES
Oefeningen en werkvormen (deel 1)

Vraag 1
Zijn de cursisten tevreden over
de verhouding tussen theorie en
oefeningen? Kunnen we
algemene conclusies trekken?

Cursisten zeggen over het algemeen dat de mix theorie/praten goed is.

Vraag 2
Zullen we in de toekomst
bepaalde zaken veranderen op
basis van deze commentaren? Zo
ja, licht toe wat en waarom.

-Meer oefeningen om thuis te maken:
Hier werd iets aan gedaan: in de cursus van 1 van volgend jaar zitten er
herhalingshoofdstukken. Die kunnen als extra thuis gemaakt worden. Misschien kunnen we
dit voor alle jaren maken?
We moeten wel opletten dat we dit niet verplichten- niet elke cursist heeft tijd/zin in extra
oefeningen
-Er wordt gezegd dat conversatieoefeningen in kleine groepjes onderling niet echt nuttig zijn
omdat de leerkracht niet voortdurend bij elke groep kan zijn om eventuele fouten te
corrigeren. We denken inderdaad dat de energie die nodig is voor zulke oefeningen niet altijd
heel veel opbrengt qua resultaat. Maar anderzijds ook deze bedenkingen:
*groepswerk is nodig in grote groepen om iedereen aan het woord te laten.
*de cursist moet ook leren durven spreken, ook met fouten. Groepswerk is ideaal om angst
voor het spreken en het zeggen van fouten te overwinnen.
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7. RUSSISCH

225

384

TEVREDEN OVER VERHOUDING
THEORIE – OEFENINGEN?
Ik vind het een goed evenwicht. Ik
vind persoonlijk spreken en luisteren
even belangrijk als schrijven en lezen.
Wij doen vaak spreekoefeningen in de
klas. Dit is zeer nuttig, want
persoonlijk is dit het enige moment
waarop ik Russisch kan spreken. Toch
vind ik theorieoefeningen ook zeer
nuttig, aangezien Russisch niet zo
eenvoudig is qua grammatica. De
theorie blijft voor mij dé basis.
Ja, voor mij mogen er nog meer
oefeningen toegepast uit het dagelijks
leven.
Ja
Tempo is te laag

426
435
449
616 Zeer tevreden over de verhouding
tussen theorie en oefeningen in de
les.
653 Een goede basis van theorie is
noodzakelijk om een taal te begrijpen
en leren. De verhouding zit in mijn
niveau/groep goed.
665 Ja
791 Ja, alhoewel het geen simpele taal is
worden voldoende oefeningen en tijd
gegeven.
802 Heel tevreden
868 Ja
909 graag wat verder doorgedreven
inoefening bij de theorie
924 Ja
1034 Het lijkt me moeilijk die vraag te
beantwoorden. Jonge cursisten volgen
(meestal) een taalles beroepshalve,
waar oudere cursisten de lessen meer
beschouwen op reis te kunnen
gebruiken. Men leert nooit een taal
zonder theorie... maar zoals ik die
nooit de humaniora heb afgemaakt kan
ik begrijpen dat TE veel theorie TE veel
is. Echter, we zijn dan ook een volk
dat zich niet (zoals de zuiderlingen)
expressief uit vooraleer het juist is...
Dus, waar ligt de grens? Er mag wel
wat meer nuance zitten tussen theorie
en oefeningen tijdens de les. Ik denk
dat velen afhaken op dat... blokken...

VOLDOENDE VARIATIE AAN
OEFENINGEN EN WERKVORMEN?
Zeker!

Nu ervaar ik dit meer, natuurlijk ook
omdat we al meer kennen.

Oké
Ja
Er is voldoende variatie aan
oefeningen en werkvormen.
Ja

Ja
Ja. Alhoewel voor mij taal voortdurend
herhalen is...en van buiten leren...is er
voldoende variatie.
Ja
Ja
Ja
Ja
Pluim voor de juffen om variatie te
scheppen aan oefeningen en
werkvormen!!
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1102 Voldoende tevreden.
1110 Zeker: - Om een volledig nieuwe taal
te leren is er sowieso een basis aan
zuivere kennis nodig => goed dat er
genoeg tijd gaat naar instructie (vb.:
klassikale uitleg over grammatica) +
schriftelijke oefeningen bedoeld om
toch wat te "drillen" (= een gewoonte
maken van het toepassen van de juiste
regels). - Daarnaast voorziet de
lerares ook steeds momenten waarin
we "al doende leren". Vb.: tijdens
mondelinge communicatieoefeningen
(per 2 of per 3) kennismaken met
nieuwe woordenschat en deze direct
ook inoefenen (uitspraak;
memoriseren). - Wanneer ik alle
oefeningen en activiteiten tijdens onze
lessen bekijk, dan komen alle
vaardigheden (luisteren, lezen,
schrijven, spreken) zeker aan bod, dus
oefenen we daar regelmatig op.
1226 enorm tevreden: er is een heel
doordachte afwisseling tussen theorie
en praktijk!
1253 De leerkrachten doen echt hun best
om ons oefeningen te geven buiten
deze in de cursus. Daar heb ik heel
veel aan want een taal leren kan alleen
met veel oefeningen grammatica en
woordenschat.

Ja
Zeker: zie hiernaast

absoluut!
In orde!

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP RUSSISCH
Oefeningen en werkvormen (deel 1)
Vraag 1 Zijn de cursisten tevreden over de verhouding tussen theorie en oefeningen? Kunnen
we algemene conclusies trekken?
- Meer oefeningen nodig die uit het leven gegrepen zijn versus meer driloefeningen bij
de theorie nodig.
- Werkvormen zijn prima.
Vraag 2 Zullen we in de toekomst bepaalde zaken veranderen op basis van deze
commentaren? Zo ja, licht toe wat en waarom.
- Per klas heb je een andere situatie. We gaan graag in op de noden van de groep, zo
niet individuen.
- We zullen diverse werkvormen blijven gebruiken.
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8. SPAANS
TEVREDEN OVER VERHOUDING
THEORIE – OEFENINGEN?
5 Weinig interactie met de klas. Ze leest
veel zelf voor.
21 Zeer tevreden
43 ja
54 Zeker, het is in balans.
58 Liever wat minder theorie en wat meer
conversatie
61 prima combinatie mondeling
schriftelijk; les met cursus en Chamilo
thuis
65 zeer tevreden, creatief bedachte
oefeningen.
73 Theorie is vooral in de eerst jaren een
noodzaak. Toch zou er ook voor
Spaans meer tijd in het oefenen van
het spreken moeten gestoken worden.
77 Geen opmerkingen

87 de verhouding is goed. De les wordt
telkens afwisselend met theorie en
oefeningen die je in de klas met de
medestudenten maakt. Tussen gelijken
is het minder erg om een fout te maken
;-)
110
119 Te weinig theorie. Er wordt
verondersteld dat deze gekend is.
120 In de eerste jaren is er misschien wat
te veel theorie maar die basis is nu
eenmaal nodig. Ik vind theorie eigenlijk
wel heel belangrijk. Ik kan me heel
goed vinden in de manier waarop die
wordt aangebracht.
125 in een conversatiecursus moet theorie
gegeven worden als uit de conversatie
blijkt dat de kennis over bepaalde
zaken uit de theorie een beetje
verwaterd is. Dat gebeurt bij ons.
130 Naarmate de jaren opschuiven worden
de oefeningen aangenamer.
141 Ja, er zijn altijd oefeningen mogelijk in
Chamilo
152 Absoluut. Dat motiveert ook enorm. In
elke les is er een stuk theorie
(woordenschat, grammatica) maar ook
een stuk inoefenen, praatopdrachten,

VOLDOENDE VARIATIE AAN
OEFENINGEN EN WERKVORMEN?
Ja er is variatie, maar die ligt vast dus
redelijk voorspelbaar.
Zeker
Ja
Zeker, het varieert tussen schrijven,
invullen en luisteren.
ja, prima
ja
ja

Sommige werkvormen worden enkele
weken herhaald, maar dit is wel nodig
als je het aan je grijze massa wil
toevoegen.
absoluut

Ja

ja

Ja
Ja
Ja, enorm! Respect voor de
leerkrachten die daar zoveel tijd en
energie in steken!

207 | P a g i n a

luisteroefening, ... De oefeningen zijn
zeer gevarieerd: spel, spreekkaarten
per 2 of in groep, quiz, filmfragment,
lied, poëzie, enz. Voor mij een ideale
combinatie: we leren én oefenen veel
binnen één les.
167 Er mag veel meer geoefend worden.
176 Ik ben zeker tevreden over deze
verhouding. Spreken lijkt me een van
de belangrijkste aandachtspunten te
zijn in taaloverdracht en we krijgen
tijdens de lessen steeds uitvoerig de
kans om deze vaardigheid te oefenen.
Als leraar van de oude stempel, denk ik
heel af en toe dat grammatica iets
meer aan bod zou mogen komen, maar
ik besef dat er gewerkt moet worden
binnen de richtlijnen van het ministerie
en die zijn wat grammatica betreft heel
wat - laten we maar zeggen versoepeld. De school kan niet anders
dan zich daaraan te houden. Hoe zou ik
dan ook durven te klagen? Ook
schrijven komt voldoende aan bod en
naast extra oefeningen die worden
aangeboden door de leerkrachten ,
biedt Chamilo nog extra mogelijkheden
tot oefenen.
186 Op ons niveau - conversatie voor
gevorderden - wordt er dus nog weinig
theorie gegeven, af en toe
opfrissingsoefeningen grammatica
zouden geen kwaad kunnen.

192 Ja, ik ben hierover tevreden. Bovendien
is er ook een leerplatform waar veel
extra oefeningen opgeladen zijn.
198 Wat meer praktijk zou mogen
201 Ja, ik vind zowel de theorie en de
oefeningen in de praktijk tijdens de les
zeer gebruiksvriendelijk en zijn goed
aan te leren mits voldoende tijd te
hebben om deze tijdens de week in te
studeren. De taken zijn zeer correct en
houden je vaak bij de pinken.
217 Ja, er is een goed evenwicht. De liedjes
vind ik geen meerwaarde.
222 Lijkt me goed in evenwicht.

Dit mag uitgebreid worden.
Meer dan voldoende.

Op zich wel, maar doordat we al vele
jaren dezelfde leerkracht hebben blijft
het wat voorspelbaar. Met alle respect
voor de leerkracht, het zal wel niet
gemakkelijk zijn om elk jaar opnieuw
voor dezelfde groep inventief te zijn.
Dus dit is geen impliciete vraag naar
een andere lesgever.
Ja, de leerkracht is zeer creatief en er is
veel afwisseling.

ja, zeker.

ja.
Bij de ene wel, bij de andere iets te
weinig variatie en telkens quiz als ze
eens iets leuks wil doen. Hedendaags
liedje zou een leuke afwisseling zijn.
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238 Spaans : zeer goede afstemming.
Oefenmateriaal is divers: huistaken,
Chamilo, audiofragmenten
242 Ja, onze leerkracht Spaans maakt een
goed evenwicht tussen theorie en
oefeningen.
261 ja
262 Ik ben hier zeer tevreden over. Het
belangrijkste om een taal te leren is de
grammatica en spreekoefeningen. En
dit komt heel goed aan bod.
263 ok
269 ja
272 Ja
287 Ja, we oefenen de leerstof samen,
schriftelijk en mondeling. Het inoefenen
via spreekopdrachten met de buur is
een grote toegevoegde waarde. De
verhouding is goed, er wordt zeer veel
afgewisseld.
291 er is dit jaar veel theorie, die niet altijd
in de praktijk kan overgedragen
worden, omdat we nog heel wat
woordenschat missen. Er zijn wel
oefeningen, maar ik denk niet genoeg
spreekoefeningen.
299 Ik ben tevreden. Er zouden alleen meer
grotere schrijfoefeningen mogen
inzitten. Ik hou er ook niet van als
oefeningen te veel gemaakt of
verbeterd worden met de hele klas
samen. Dat duurt heel lang en na een
half uur heb ik niet het gevoeld dat het
een nuttig half uur was.
301 Pico Bello
310 Ja, het evenwicht is goed bedacht en de
moeilijkere stukken worden over
langere tijd ingeoefend. Gezien er wel
uiteraard voortdurend nieuwe dingen
moeten bijkomen (is normaal), valt het
soms niet mee om de zaken die al
langer geleden zijn, bij te houden.
Anderzijds komen die oudere dingen
uiteraard wel terug, de taal bouwt op.
337 Ça va, oefeningen zijn belangrijk voor
het toepassen van de oefeningen maar
ik slaag er niet in om de net gekregen
spraakkunst direct toe te passen . Heel
frustrerend ! Er zou eerder 'n les
theorie (spraakkunst en woordenschat)
moeten zijn die pas de week erop in
oefeningen wordt toegepast. Wat doe ik

Ja, zeker
Ja, er is van alles wat. Luisteroefening,
spreekoefeningen, muziek beluisteren
in het Spaans (tof), werken in groep,
leesoefeningen...
ja
Ja

ok
ja
Ja
Zeker en vast, de tijd vliegt voorbij.

ja, toch wel

Ja, maar niet elke leerkracht laat
spreekoefeningen in telkens wisselende
groepjes maken. Ik zit elke keer naast
dezelfde cursist. Ik wil niet onbeleefd
zijn en me verplaatsen, maar ik wil ook
eens met andere cursisten oefeningen
kunnen maken.
jazeker
Ja, maar misschien moet er nog meer
ruimte gemaakt worden voor
conversatie, omdat dat de kern van een
taal is en ons dwingt om ook de dingen
uit de vroegere hoofdstukken op te
rakelen.

Ze doen hun best om oef. met quiz ,
gepraat, en spraakkunst te variëren. 't
Zal wellicht de bedoeling zijn maar
persoonlijk heb ik liever heel grondig
ingaan op 1 ding per les : een les
spraakkunst, een volgende les
oefeningen, nog een volgende les bijv.
een eenvoudig leesboek, of een film,
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dus : thuis alvast de teksten en
oefeningen vóórmaken....
344 Absoluut. Evenwicht tussen theorie en
praktijk is moeilijk te vinden,
afhankelijk van het niveau van de
groep, de grootte...
351 Ook op hogere niveaus mag er nog
aandacht gaan naar woordenschat,
door bv. het aanreiken van
woordenlijsten die op eigen tempo
kunnen aangeleerd worden. Nu gebeurt
dit onder de vorm van een tekst
waarbij je zelf notities maakt van de
moeilijke woorden en vaak zelf ook nog
moet thuis opzoeken, om de les niet te
storen.
359 Ja
364 zie antwoord vorig vraag
366 Elke leerkracht heeft zijn eigen
methode Oefeningen zijn er voldoende
om de kennis in praktijk te brengen.
375 Ik hecht veel belang aan grammatica
binnen een taal. Mijn huidige leerkracht
ook, dus dat vind ik goed. Andere
cursisten zijn daar wel minder in
geïnteresseerd zie ik. Voor hen zijn dan
de mondelinge oefeningen
aangenamer. Gelukkig is er voldoende
evenwicht!
381 Ja, zeer tevreden. Uitstekende uitleg in
het theoriegedeelte en de juiste
oefeningen om de theorie goed onder
de knie te krijgen. Een leerkracht die
zeer goed weet hoe kennis over te
dragen!
382 Eerder te weinig theorie en te veel
oefeningen
403 De verhouding theorie en oefeningen
vind ik ok. De oefeningen gaan
meestal verder dan de voorafgaande
theorie (vooral veel ongekende
woorden erin waarover je dan moet
converseren met klasgenoten, wat niet
evident is).
417 toffe combinatie, aanrader!
418 Ja. Er is eerst een basis theorie nodig
voordat er oefeningen kunnen gemaakt
worden.
419 Goede verhouding
440 Ok
449

muziek in die taal enz... leuke manieren
genoeg om 'n taal te leren... Maar 1
werkvorm per les zou mij meer
aanspreken...
Jazeker

ja

Ja
ja
Ja
Vóór de pauze komt de theorie en
woordenschat, luisteren en schrijven
aan bod, erna vooral de mondelinge,
luchtigere oefeningen en toepassingen.
Goeie verhouding en variatie.

Er is zeker voldoende variatie aan
oefeningen en werkvormen tijdens de
les.

Bitter weinig variatie
Ja

ja
Ja, ook spelletjes met dobbelsteen,
kaartjes, etc.
De schooljaren verschillen sterk
Ja
Ja
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452 Zeker, de leerkracht geeft genoeg
oefeningen, vooral spreekoefeningen.
454 Ja. De leerkracht kijkt erop toe dat er
een evenwicht is tussen beide, qua
theorie krijgen we ook vaak huistaken
en de grammatica wordt geoefend aan
de hand van conversaties (voor zover
dit mogelijk is)
458 Meer oefeningen waren wenselijk.
Chamilo is niet aangepast op mijn
niveau. Er zijn te veel nieuwe woorden
in de oefeningen

474 Is reeds in wederzijds overleg
besproken met leerkracht.
478 Niet tevreden. Ik weet dat "men" daar
in Brussel anders over denkt maar ik
mis vertaaloefeningen. Volgens mij zijn
die een absolute noodzaak.
479 Zeer zeker. Op ons niveau (jaar 9)
speelt de leerkracht vlotjes in op de
(occasioneel voorkomende) behoefte bij
de cursisten om bv. een
grammaticatopic nog even te
hernemen. De vaardigheden beheerst
ze als een vis in het water, ze gaat
spelenderwijs om met informatica en
moderne presentatietechnieken, en ze
geeft ruim baan aan de actieve
inoefening van alle vaardigheden. Ze
zou een typevoorbeeld kunnen zijn van
wat men in het taalonderwijs als "a
guide on the side" (een stimulerende
gids in haar vakgebied) beschouwt, en
niet langer als "the sage on the stage"
(lees: een docent die vnl. gebruikmaakt
van een (goedbedoelde) soort
eenrichtingsonderwijs).
484 Ik vind dit oké.
498 Zeer tevreden
505 ja, beide zijn in evenwicht zodat het
niet gaat vervelen
513 Ja, de theorie wordt altijd goed
ingeoefend met verschillende
werkvormen. In de eerste jaren dat je
een taal volgt is theorie nu eenmaal

Jazeker.
Ja, er is echt voldoende variatie, er
zitten ook soms gewoon leuke dingen
tussen waarbij de theorie niet
benadrukt wordt (even vermelden dat
ik wel geen hekel heb aan theorie).
Ja zeker. Maar een aanmoediging en
enthousiasme is altijd leuk en dat mis
ik nu dit jaar. Uitspraken als “je moet
beter luisteren” houden geen steek! De
les verloopt in de Spaanse taal en ik
begrijp niet altijd direct wat er
verwacht wordt. Als volwassene kom je
naar de les om bij te leren en dat
vraagt een inspanning, je weet dat. Het
is een kunst om op een motiverende
manier les te geven aan volwassenen,
die meestal gemotiveerd zijn.
zeker
Dankzij de manier van lesgeven wel.

Probleemloos: ja!

Oké.
Ja
ja
Zeker
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524

531

549

578

619

645
656
667

een noodzaak.
Persoonlijk ben ik overtuigd dat een
taal leren moet vertrekken van een
goede kennis van de grammatica . Dit
was in de eerste jaren uitstekend ,
maar gaandeweg wordt hier minder
aandacht aan besteed. Regelmatige
herhaling van de grammatica is m.i.
niet voldoende aanwezig.
De verhouding theorie - oefeningen
tijdens de les is ok. Maar de
oefeningen buiten de lesuren is te veel,
nl. de 8 verplichte uren per semester in
Chamilo + oefeningen voorbereiden
voor de volgende les + de verplichte
taken (buiten Chamilo) voorbereiden
die dan ook mee tellen voor het einde
van het semester. Al die
uren/oefeningen combineren met een
fulltime job en gezin, is moeilijk !
Ik zit nu in het 6de jaar Spaans en nu
vind ik het super leuk dat we veel
minder theorie doen en meer praten.
Dit vind ik heel belangrijk.
Voor bepaalde delen, vooral tijden,
zouden er meer oefeningen moeten
zijn. De oefeningen op Chamilo voor de
hogere jaren zijn niet interessant.
We maken veel oefeningen, zowel
geschreven als gesproken. Ook worden
we aangeraden ook thuis oefeningen te
maken vb. via Chamilo. Ik heb die al
heel veel gedaan.
Het is echt belangrijk dat er naast de
theorie voldoende oefeningen zijn en
dat is het geval.
Ik denk dat de theorie nog meer aan de
praktijk mag getoetst worden. Meer
didactisch materiaal? Meer dialoog...
Ja

685 Ja

688 Tevreden
693 Heel goed
708 Ja, ik ben tevreden over de huidige

neen

ja

Nu wel.

eigenlijk niet

ja
Graag nog meer werkvormen.
Meer luidop lezen en uitspraak
verbeteren
Er mogen meer luisteroefeningen aan
bod komen i.p.v. leesoefeningen. Als je
in het buitenland bent, is het immers
de conversatie ( met dus ook luisteren )
die het meest aan bod komt. Nu ligt
de nadruk in de les op teksten lezen. Ik
zou dat vervangen door
nieuwsfragmenten, korte debatten,
documentaires.
Ja
Ja
Ja, zoals ik reeds zei vind ik dit jaar
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710

717
723
728
735

747
748
762

763

765

verhouding. Houden zó! Omdat het
niveau kan behouden blijven, vind ik
het normaal dat je thuis wat inspanning
doet (studeren, oefeningen maken… ).
Chamilo is een middel om deze extra
oefeningen te maken. Wat er wel fijn
zou zijn, is wat meer toelichting krijgen
over de gemaakte proeven. Ja, we
kunnen de verbeterde proeven inkijken,
maar nu vind ik de tijd om feedback te
vragen wat kort. Terwijl ik vind dat dit
heel leerzaam kan zijn om eens samen
met de leerkracht door te nemen. En
het werk van het verbeteren is sowieso
reeds gedaan door de leerkracht. Enkel
nog wat meer tijd voor feedback.
Onze lessen zijn in feite oefeningen
waarbij taalgrammatica als hulp er
bijkomt. Herhalen en "werken" moet
toch iedereen vooral thuis, buiten klas
doen om in de eigen activiteit te
integreren. Een klas is een labo om
jezelf te helpen vooruit te gaan in de
materie.
Ja tevreden! Eerste deel de
grammatica. Na de pauze oefeningen
en dialoog.
Ja
De eerste jaren is het veel theorie,
maar dit is ook normaal.
Wel meer spreekoefeningen ,ook eerst
tekst laten horen hoe het Spaans
wordt uitgesproken, meer
spreekoefeningen zijn wenselijk.
Absoluut. Er zijn heel veel oefeningen
zodat je de theorie genoeg kunt
toepassen.
Te weinig spreekoefeningen
Er wordt veel theorie gegeven. De
lessen bevatten te weinig mondelinge
oefeningen. Bovendien zijn er onnuttige
hoofdstukken die toegevoegd worden
aan de cursus. Zo leerden we namen in
het Spaans van uitgestorven dieren of
van dieren waarvan niemand van de
groep ooit al van gehoord had.
Ja, voor mij is perfect. Misschien wat
meer oefeningen verplicht thuis, dan
blijf je ook tijdens de week bezig. Maar
Chamilo is er ook nog.
Ja, er is voldoende evenwicht tussen
theorie, praten, oefenen. Ik ben heel
tevreden i.v.m. de cursus zelf en hoe

meer structuur, grammatica, lezen,
luisteren, spreken … In elke les zit dit
schema. Dit bevalt me.

Ja hoor

Ja. Zie antwoord bij vorige vraag.

Meer spreekoefeningen

absoluut
ja
Neen.

Zeker.

ja
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769
783

784

793
796
802
803

817
823
827

837

843
858

die gegeven wordt van de betreffende
leerkracht.
Ik zou wel liever wat meer oefeningen
hebben.
Zonder of met weinig theorie kan je
geen taal leren. Meer praktijk,
converseren zou inderdaad mogen en
nuttig zijn. Daarom zijn kleine klassen
zo belangrijk. En laat a.u.b. het niveau
niet dalen! Alles hangt af van de
leerkracht en misschien zouden de
leerkrachten meer van elkaar kunnen
opsteken door elkaars lessen bij te
wonen. En natuurlijk hangt alles af van
de tijd die je na je werk nog kan
besteden aan de cursus die je volgt.
Soms kan het er een beetje te schools
aan toegaan, de meesten doen dit uit
interesse en als hobby en dan valt het
soms tegen dat de leerkracht ons
benadert als middelbare studenten.
Afhankelijk van het niveau zou er meer
oefening zijn, hetgeen soms storend is,
is dat we in groepjes moeten spreken
waardoor je fouten niet gecorrigeerd
worden en je vlug afhaakt om de taal te
spreken.
Te weinig conversatie-oefeningen
ja
Heel tevreden.
Ja, zeer tevreden, de theorie wordt
veelvuldig afgewisseld met praktische
oefeningen in klas. Wat de
samenhorigheid ten goede komt.
Zeker weten er is een goed evenwicht
tussen theorie en spreken in de les
Zeker
Ikzelf zou liever wat meer de kans
krijgen om meer te praten, maar dit
kan enkel als we grammatica en
woordenschat leren, dus deze horde
nemen hoort erbij !
Ja, ik ben tevreden over de verhouding
tussen theorie en oefeningen.
Misschien nog wat te weinig tijd voor
conversatie .
De theorie en oefeningen zijn goed
verdeeld.
Ik zit in de praatgroep met
moedertaalspreker, daar is niet echt
meer sprake van theorie.

883
885 In de conversatieklas is er, buiten

Ja, wil alleen wat meer oefeningen
jawel!

afhankelijk van het thema, soms een
beetje saai

Niet echt...
ja
Ja
Er is meer dan voldoende afwisseling in
de les

Zeker
Ik vind de cursus en dus alles errond
heel goed .

Ja, wij krijgen voldoende variatie.

Er is een goeie balans tussen
verschillende soorten oefeningen.
ja
ja
voor mij is het oké
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886
892

901
904

praten, ook nog altijd plaats voor
kennisoverdracht, maar op een ander
niveau dan het louter grammaticale. Er
is aandacht voor de gebruiken en het
"levende" Spaans, er wordt naar
verschillen met het Nederlands gepeild.
Er zijn luisteroefeningen, ook de
Spaanstaligen die regelmatig komen
hebben daar 'n rol in.
zeer tevreden
Conversatie als oefening in vlot spreken
en luisteren is oké. Directe correcties
door de leerkracht met aandacht voor
grammatica en woordenschat zijn
uiteraard belangrijk.
De verhouding is goed.
Daarover ben ik heel tevreden.
Alhoewel na de thuisstudie gaan de
oefeningen heel wat vlugger. Maar ja,
in mijn tijd was het eerst de theorie
studeren daarna de oefeningen...
we zouden meer oefeningen mogen zijn
Ja

912
929
938
951 De verhouding tussen beide is prima.
968 Ja, er is een goed evenwicht dat m.i.
niet moet gewijzigd worden.
969 Ja. Juist omdat wij maar met 8 zijn in
de les kunnen we veel oefenen.
970 Na 2 jaar is er quasi niemand die de
moeite doet om Chamilo te gebruiken.
Het is niet makkelijk aan mensen
grammatica te geven over Spaans, als
ze de basisbegrippen van de
Nederlandse grammatica niet
beheersen.
974 liefst meer spreken en de fouten
toelichten
984 De verhouding was goed. Leerkracht
moet aandacht geven aan gedrag van
cursisten die lachen met fouten van
anderen.
987 Ik ben daar heel tevreden over, zeker!
Je zou een taal kunnen geven voor
beginners op een schoolse en infantiele
wijze met drillen en niets anders dan
kennisoverdracht. Maar dankzij een
goede syllabus met oefeningen op
zowel de algemene regels als de
uitzonderingen, aangevuld met
prenten, kaders, illustraties e.d. is er
niet alleen een verschil met de
basisschool alsook een onderscheid met

zeker weten
Mocht wat meer zijn

Is best ok.
Ja heel zeker...

nee
Soms
Zeker en vast
Ja hoor
Ja.
is ok toch liever meer
woordenschataanbod via liedjes,
teksten, dialogen,....

mag gevarieerder
Nee

Zoals eerder gezegd bleef ik mij
betrokken voelen.
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990

1011
1014
1022

1046

1051
1052
1053
1058
1070
1071

1078

hoger onderwijs.
In de eerste jaren Spaans is er een
goede verhouding tussen theorie
(grammatica) en oefeningen. In de
beginjaren komt het erop neer de
grammatica onder de knie te krijgen en
daardoor krijgt men veel theorie. De
oefeningen via internet met Chamilo
zijn dan een leerrijke aanvulling. De
volgende jaren is het nodig meer en
meer te oefenen. Een grote groep
verhindert soms de mogelijkheid dat
elkeen voldoende aan de beurt komt.
Ok. De kennis wordt toegepast in heel
bruikbare en leuke contexten.
nog meer oefeningen misschien, wat
meer spreken ook nog
Het accent in de eerste 5 jaren ligt op
de theorie en dat is heel goed. Voor wie
de taal echt wil leren is dat
noodzakelijk. Wat mij betreft mag het
niveau hier zeker hoog gehouden
worden. In de hogere jaren komt meer
gesprek en oefening aan bod maar ook
daar mag voor mij gerust theoretische
herhaling bij zijn. Ik ben dol op de
grijze kaders!
Er zijn meer oefeningen dan theorie en
dat is maar goed ook, want het is maar
door te oefenen dat de theorie erin
gaat.
Er kan geen taal aangeleerd worden
zonder theoretische ondersteuning.
(werkwoorden / vervoegingen)
Tevreden . Met wat persoonlijke inzet is
het volgen van de lessen zeker goed te
doen.
tevreden maar misschien toch nog wat
meer ruimte voor mondelinge
oefeningen
Ja, heel tevreden over de balans tussen
de twee en het systeem met Chamilo is
ook heel goed.
Ja
Enig probleem, voor mensen die nog
nooit een woord Spaans gesproken
hebben, de les in het Spaans geven
zonder te weten wat het betekent in
het Nederlands is moeilijk ,weten niet
waarover ze spreken, kunnen moeilijk
volgen zo.
Spaans voor op reis zou meer
doelgericht kunnen t.t.z. meer luisteren

dat is oké

Ja!
ja
Ja

ja

valt mee
Voldoende variatie
ja
ja
Ja

Ja

216 | P a g i n a

1079

1083
1091

en spreken. Deze groep heeft volgens
mij minder interesse in schrijven.
Rolgesprekken laten voorbereiden,
maar niet zo zeer in de klas waar dan
iedereen dooreen praat. Uitstapjes bv.
In Brugge of omgeving in het Spaans.
Ja. Zowel grammatica als
woordenschat, actualiteit komen bij
haar voldoende aan bod. Dit kan niet
van iedereen gezegd worden.
Ik vind theorie belangrijk, maar
blijkbaar neemt conversatie de
overhand.
Op het niveau conversatie vind ik de
verhouding theorie en praktijk goed.
Ja

1105
1108
1113 Zeker en vast, wel snel maar te doen
1119 Beide evenwichtig verdeeld

1123 tevreden
1127 ik ben tevreden, vooral omdat de
leerstof mij daarna verder helpt in het
leven
1145 Tevreden, kennis die wordt
overgedragen, wordt in oefeningen
tijdens de les, zowel mondeling als
schriftelijk geoefend.
1146 Zeer tevreden. Niettegenstaande ik de
cursus 'Spaans met native' volg en er
bijgevolg niet veel oefeningen aan bod
komen, wordt er steeds zeer deskundig
uitleg en voorbeelden gegeven om ons
de taal beter te doen spreken.
1155 Zie mijn tips in vorig vakje. Voor mij
mogen er nog meer oefeningen zijn.
Zeker voor de werkwoorden. We staan
wel lang stil bij 1 tijd, maar
ondertussen vergeten we de vorige
geleerde tijden! Die zouden ook
blijvend aan bod moeten komen. Wat
goed is, is dat sommige stukjes
grammatica van vorig jaar kort
herhaald worden. Ik krijg graag
huiswerk mee. Liever oefeningen op
papier dan naar Chamillo te moeten. In
het weekend vermijd ik het om mijn pc
te moeten gebruiken. Af en toe een
liedje is leuk. Maar de gekozen liedjes
zijn helaas nog nooit mooi geweest...
Graag meer luisteroefeningen.

ja

ja
Ja.
Ja
Ja
Zeker
'ja, les wordt afgesloten met minder
zwaar lesmateriaal, vb. nieuwe
woorden over eten en drinken, lichaam
enz.
ja
ja
Zeer zeker.

ja

Ja, er zijn altijd nog soorten oefeningen
te bedenken. Misschien moet de
leerkracht meer stimuleren om ook met
anderen te oefenen.
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1162 Ja, er komt genoeg theorie aan bod en
er is ook voldoende mogelijkheid om te
oefenen.
1167 tevreden, maar merk dat zelfstudie
thuis van geziene materie noodzakelijk
is om adequaat bij te blijven
1175 Behoorlijk. Het zou misschien fijn zijn
om telkens een momentje in te bouwen
om tijden op te frissen. We kunnen dit
zelf, maar bij iedereen lijkt daar de tijd
of de zin voor te ontbreken.
1193 Ja. De theorie wordt steeds ingeoefend,
van gemakkelijker naar moeilijker
oefeningen. Oefeningen gebeuren
soms individueel, soms per twee.
1194 Ja, ik vind dit perfect.
1206 Niet honderd procent, zie vorig
antwoordje
1216 Ik ben tevreden daarover, in het eerste
blok voor de pauze wordt er het meeste
theorie gegeven, ook wel afgewisseld
met leuke oefeningen: kaartjes die per
2 of per 3 toegepast worden op het
onderwerp, of vraagjes in een leuke
oefening op een kleine fiche die we per
duo kunnen oplossen en dat wordt dan
gezamenlijk besproken. Soms wordt er
eerst een gezamenlijke oefening
gemaakt, soms ook een audio-opname
beluisterd en dan laat de lerares elke
leerling een oefening oplossen. Sowieso
komt elke leerling aan bod. Na de
pauze geraken we al een beetje moe en
zijn er gemakkelijkere oefeningen, of
komt er een beeldvoorstelling waarbij
er commentaar kan gegeven worden
(ook alle leerlingen komen aan bod),
het blijft boeiend en leuk!
1220 Ja, zeer tevreden
1242 De cursus wordt vrij schools gegeven.
Dit houdt in dat de cursus met de
nodige grammatica gegeven wordt, wat
ik goed vind want enkel zo kun je een
taal leren. Er worden zeker in de les
genoeg oefeningen gemaakt waarbij
iedereen aan bod komt.
1247 oké
1249 Ik mis in de cursus theorie vaste
hoofdwerkwoorden. Als men nieuwe
tijden leert is het telkens een ander
voorbeeld werkwoord. Waarom niet
altijd hetzelfde werkwoord op -ar of -er
of -ir om iets aan te leren? Ik heb een

Ja, iedere keer is het wel iets anders.
Toch zou dit misschien nóg beter
kunnen.

Kan beter

Er is volgens mij voldoende afwisseling.

Ja hoor.
nee
jazeker, ik zou niet weten hoe dit kan
verbeterd worden

Ja
zeker
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1259
1275
1277

1298

houvast nodig. Ik heb woordenlijsten
nodig zoals in het 1e en 2e jaar. Die
moet je nu zelf maken. Dit vergt heel
veel tijd en er kunnen fouten instaan
als je die zelf maakt. Ik denk dat
verhouding theorie en praktijk goed is.
Ja
oké
Bij de lessen Spaans krijgen we
ongeveer de helft van de tijd theorie en
oefeningen en de andere helft
mondeling inoefenen van die leerstof.
Ja, maar had de snelheid verkeerdelijk
ingeschat.

Ja
oké
Er is echt wel voldoende variatie.

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP SPAANS
Oefeningen en werkvormen (deel 1)

Vraag 1 Zijn de cursisten tevreden over de verhouding tussen theorie en
oefeningen? Kunnen we algemene conclusies trekken?

1) De cursisten vinden dat er in de eerste jaren veel “theorie” is, maar ze zeggen er
meestal meteen bij dat dat nodig is.
2) De meeste cursisten blijven vragen naar voldoende spreekoefeningen.

Vraag 2 Zullen we in de toekomst bepaalde zaken veranderen op basis van deze
commentaren? Zo ja, licht toe wat en waarom.

1) In RG1 en RG2, waar de meeste “theorie” gegeven wordt, blijven we verder inzetten
op structuur, duidelijkheid en éénvormigheid en dit over de verschillende leerjaren
heen. We blijven onze cursussen aanpassen zodat vb. grammatica in alle jaren op
dezelfde manier wordt uitgelegd en voortbouwt.
2) Over alle jaren heen blijven we zoeken naar mogelijkheden om de spreek- en
gesprekvaardigheid van onze cursisten te optimaliseren. De dozen in RG1 en RG2
blijven we aanvullen en verbeteren. In RG3 en RG4 worden tips en ervaringen
uitgewisseld tussen de collega’s.
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9. VLAAMSE GEBARENTAAL

13
67

82
158

234

246

TEVREDEN OVER VERHOUDING
THEORIE – OEFENINGEN?
Ja? het aangeleerde wordt
spelenderwijs ingeoefend.
Soms wil ik wat extra lessen over de
grammatica krijgen, maar de
gesprekken die we voeren zijn
natuurlijk belangrijker dan de juiste
volgorde van de gebaren.
Ja, zeer tevreden. Bijna bij iedere les
oefenen WE de taal. Bij Vlaamse
gebarentaal vind ik dat zeer belangrijk.
is sowieso noodzakelijk dat wij de VGT
kunnen oefenen in de klas - gelukkig
kunnen we altijd terug vallen op de
betekenis + hoe is het gebaar dat nodig
is om te communiceren. Verhouding
theorie en oefenen is ok.
Heel zeker, we krijgen steeds de uitleg
en dan gaan we het meteen zoveel
mogelijk toepassen. Bovendien zijn er
veel herhalingsmomenten voorzien!
Er is weinig theorie, veel communicatie.

253 Ja. Bij VGT vloeit dat eigenlijk in
elkaar...
266 ja
267 Ja
362 Ja. Praktijk komt voldoende aan bod.
501 Ja, ik ben tevreden.
553 zeer tevreden
723 ja
981 In de VGT gaan theorie en oefenen
hand in hand. Telkens we nieuwe
woorden leren, oefenen we deze ook.
1063 De verhouding klopte wel, maar was
voor mij niet uitdagend genoeg.
1200 Ja.

VOLDOENDE VARIATIE AAN
OEFENINGEN EN WERKVORMEN?
Zeker
Ja, er is genoeg variatie.

Ja, en al het niet zo is, mogen we dit
gerust vragen aan de leraar.

Ja!

Nee, er wordt enkel gecommuniceerd
met wie wil.
Ja, dit gebeurt automatisch bij VGT.
ja
Ja
ja
Zeker. Wij als cursisten mogen hierbij
ook zelf voorstellen doen, wat fijn is.
Nee, vaak hetzelfde. Thema zien,
herhalen, wat praten er rond.
Ja.

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP VGT
Bespreking in september 2019
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II. FOTOGRAFIE
TEVREDEN OVER VERHOUDING
THEORIE – OEFENINGEN?

3 ja
12 heel afwisselend
27 in de tweede sessie fotografie werd er
nog te weinig technische kennis
doorgegeven. De eerste sessie was
daarvoor goed maar verdere techniek
was nog nodig in tweede sessie.
37 Ja, ik ben tevreden
41 Ik vind de les Lightroom nuttig als het
over foto- bewerking gaat, maar geen
lessen die constant gaat over foto's
verplaatsen in mappen. Ik begrijp niet
dat deze les verplicht is voor je verder
kan gaan naar volgende module.
45 Tevreden op alle vlakken
80 Oké
86 Bij de verschillende leerkrachten ligt
het accent wat anders, maar gemiddeld
wel goede mix van theorie en praktijk.
115 Ja, de theorie die nodig is om in de
praktijk te kunnen werken komt aan
bod. Meer theorie is er niet nodig. Het
komt er vooral op aan om veel te
oefenen en opdrachten te krijgen die
kunnen uitgewerkt worden in de les.
118 Fotografie is sowieso al een cursus
waar theorie en praktijk elkaar
aanvullen en overlappen. Verhouding
OK.
122 Ja, de oefeningen zijn gebaseerd op de
gekregen theorieles.
124
133 ja, uitleg in klas wordt direct toegepast
in de praktijk
138 ja
156 Ja, hoewel soms de link tussen de twee
niet te duidelijk is of dat de theorie pas
na de praktijk komt.
183 Verhouding is OK.
184 Perfecte van mix tussen theorie,
praktijk-oefeningen en creativiteit. Het
tempoverschil tussen de cursisten ligt
soms heel hoog in verschil maar wordt
goed opgevangen door gerichte
instructies.
190
202 Niet echt. te grote groep en bij
sommige leerkrachten vriendjespolitiek.

VOLDOENDE VARIATIE AAN
OEFENINGEN EN WERKVORMEN?
ja
ja
ja

Ja, zeker
Nee

Ja
ja

Ja, voorlopig wel.

Hangt af van leraar tot leraar, maar
gaat van voldoende tot zeer goed.
Jazeker
Gelukkig wel.
ja
ja
ja
Ja.
Opnieuw goeie mix

ja
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207

216
231

255
256

Meerderen durven het niet te uiten!
Maar we krijgen van anderen toch
telefoontjes met dezelfde mening.
FOTOGRAFIE: is een doe-cursus, maar
de theorie (vooral de eerste twee
lessen) was voor mij noodzakelijk, ik
kon dan ook niets van fotografie, nu
geniet ik er meer van, en kijk uit naar
de volgende lessen.
Er is altijd een stukje theorie en daarna
praktijk, dit is goed verdeeld.
Eén nadeel vinden wij ( bijna iedereen
in de klas heeft dat onderwerp al
aangesneden ) dat er zo weinig (weinig
=niks voorlopig) op papier staat over
de lessen, over de oefeningen die we
volgen. Onze mening is als we iets
geleerd hebben moeten we wel kunnen
terugkijken want het Photoshop pakket
is zo groot, een normaal mens op onze
leeftijd kan maar 20 a 30% onthouden,
dit wil ook zeggen als we 100
onderwerpen leren, we weer 70%
opzoekwerk moeten verrichten.
Voorstel dus voor oefeningen op papier
of PDF te plaatsen. Vinden we zeer
belangrijk! Ook een ‘voorstel’ dat er
zou met Wacom-tablet moeten gewerkt
worden, als we ons zoveel in Photoshop
verdiepen moet je toch professioneel
werken?
Tevreden, alhoewel ik meer leer uit
oefeningen dan uit theorie, maar
theorie moet er natuurlijk ook zijn.
ja, wisselen elkaar ruim voldoende af

274 in de fotografie is dit perfect in orde
284 afhankelijk van de cursus denk ik,
theorie moet maar praktijk is meer
nodig, al doende leert men en zeker bij
fotografie
286 Ik vind de verhouding tussen theorie en
de praktijklessen optimaal.
289 ja
290 Heel tevreden, goede theoretische
kennis met heel uitgebreide oefeningen
en tips
292 Mooi evenwicht
305 Persoonlijk tevreden, zie vorige vraag
en de opmerking erbij.
312 Tevreden.
320 Tevreden

zeer zeker

Fotografie omvat zoveel aspecten dat
er voldoende variatie is.
Geen klagen.

Natuurlijk wel, alhoewel de
buitenoefeningen veel van het weer
afhangen.
jawel, enige nadeel is dat de groepen
soms te groot zijn, dat je geen ruimte
genoeg hebt voor de oefeningen
absoluut wel
soms wel , soms niet

Jazeker

ja, heel tevreden
Ja
Ja, zeker in module 2 basisfotografie
Ja.
als je een goeie leerkracht hebt wel
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333 goed in evenwicht
335 Ik vind de verhouding tussen de theorie
en oefeningen goed.
345
349
355
361
365
368

372

398

404

407
409

429
434

457

Ja ik ben tevreden.
Ja
Zie vorig puntje
Ja, daarover tevreden. Die verhouding
hangt waarschijnlijk veel af van de
cursus die wordt gevolgd.
ben tevreden
In fotografie deel 3 bleek dat we te
weinig theoretische achtergrond hadden
die we normaal hadden moeten zien in
de eerste 2 delen.
Na de basismodules is de theorie
eigenlijk meer een leidraad naar een
oefening toe dan pure theorie. Eigenlijk
is de theorie vanaf de specialisaties een
bijna permanente evaluatie over de
eerder opgedane kennis. Juist moet die
hier en daar een beetje meer
uitgediept. Hierdoor nemen de
oefeningen tijdens de les een aandeel
in van + 50%. ( 60 a 70)
Het aantal leerlingen per klas laat niet
toe om hieromtrent positief te kunnen
antwoorden. Hopelijk zal de school hier
wat bijsturen zodat de leraar voldoende
ruimte krijgt om de leerlingen wat beter
te kunnen begeleiden.
Ja, eerst worden de verschillende
technieken uitgelegd en dan proberen
we ze toe te passen in echte
oefeningen .
ik ben zeer tevreden
Ik ben tevreden over de verhouding
tussen theorie en oefeningen. Soms
volgen de oefeningen onmiddellijk op
de theorie en op verplaatsing komt de
leerkracht ieder persoonlijk nog eens
bijstaan bij het nemen van foto's met
tips en suggesties.
zeer tevreden, we gaan dikwijls naar
buiten om foto's te nemen
Te weinig tijd door grote klassen voor
deftige begeleiding tijdens de
oefeningen. Door te kort aan materiaal
of te veel leerlingen komt niet iedereen
aan de bak in de beschikbare tijd.
Moeilijk te zeggen , voor beginners ligt

natuurlijk
kan beter, meer afwisseling
Ja misschien nog meer praktijk omdat
dit een vorm is waar je in de fotografie
het meest bijleert.
Ja
Voor deze cursus hopelijk ja.

ja
ja

Ja. Het is zelfs mogelijk in de huidige
module om zelf onderwerpen aan te
brengen.

Daar kan ik mij volledig in vinden.

Ja, zeker nu in deze sessie over
portretfotografie

Ja, de lessen blijvend boeiend gezien de
vele variatie

Iedere week weer iets nieuws en
interessants

Ligt aan het thema dat je volgt in
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460
467
469
492
493

515

516

521

530
535

het niveau goed, bij de gevorderden
merk ik dat er cursisten bij zijn die het
nog niet onder de knie hebben en dat
vertraagt alles, er zijn cursisten die er
echt verder in willen gaan maar
anderzijds zijn er ook bij die het als
hobby doen en er wat losser mee
omgaan.
Nee, enkel oefeningen zonder theorie
zoals eerder vermeld, bij sommige
leerkrachten ja, bij anderen moeten ze
meer praktijk geven
Ja
Ja, als de groep niet te groot is. Bij
grote groepen is er geen tijd genoeg
om iedereen te helpen met uitleg/tips.
Dit hangt ook af van leerkracht tot
leerkracht. Momenteel volg ik de
module mens en portret en na vier
lessen hebben we al één keer foto's
genomen, hier mag de verhouding
gerust wat beter zijn.
Ja. Ik hecht wel belang aan
praktijkoefeningen en opdrachten. De
theorie wil ik kunnen opzoeken in een
goede cursus, waar ik bij twijfel kan op
terugvallen.
Bij de specialisaties wordt er vooral
gewerkt volgens zelf zoeken en
uitproberen. Het leuke zou zijn dat we
een kleine theorie krijgen en dit erna
moeten toepassen. Zo leren we
vernieuwende dingen.
De meeste cursussen waren voldoende
praktijkgericht. Bij één cursus
(fotografie basis 3) die ik eigenlijk
redelijk theoretisch verwacht had
(geschiedenis van de fotografie) was er
m.i. zelfs te veel "praktijk" in de vorm
van: we gaan naar buiten en nemen
wat fotootjes... Zonder veel verdere
opvolging. Op het eind krijgt iedereen
90 op 100 "op zijn rapport"... Iedere
cursus is anders en de ene vraagt meer
praktijk dan de andere, dus dit is
moeilijk te beoordelen als je meerdere
cursussen moet beoordelen.
Er is te weinig theorie. We worden aan
ons lot overgelaten...
Ja, bij elke les die ik volg wordt er
theorie gegeven over het betreffende
onderwerp en de theorie wordt getoetst
aan de praktijk.

fotografie, bv. bij architectuur kom je
buiten en op locatie. Bij product blijf je
binnen, wat voor mij persoonlijk
redelijk saai is.

Momenteel niet, in vorige delen wel.
bij sommige leerkrachten wel, bij
anderen totaal niet
Ja
Ja
Meestal wel, de voorgaande
leerkrachten deden toch hun best
hiervoor.

ja

Nee

Bij de meeste leerkrachten wel.

Neen. Maar dat is eigen aan de
module.
Ja, dat vind ik wel. De leerkrachten die
ik heb doen zeker hun best om het zo
goed mogelijk te doen
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538 In de cursus fotografie wordt de nodige
theorie gegeven maar vooral veel
praktijk. Ook kunnen we altijd met onze
vragen en opmerkingen bij de
leerkrachten terecht.
548 Zeker goede verhouding vooral nodig
bij fotografie. Een praktijkoefening
verlegt je grenzen.
550 Ja, na ieder hoofdstuk werd geoefend
554 Ja
560 Zit wel goed.
572 Zeer tevreden over de leerkrachten
waar ik les gevolgd heb
584 De verhouding tussen theorie en
praktijk is voor mij OK. Niet té veel
theorie maar wel voldoende.
588 Momenteel ok, bij eerdere cursussen
liet het soms te wensen over.
597 De theorie mag elke les herhaald
worden i.p.v. de eerste les en dan niks
meer
601 Over het algemeen wel. Praktijk mag
misschien nog wat meer overheersen
(daaruit leer je veel meer).
602 Ja
604
607 De leerkracht van nu is super
gestructureerd, dus we zien eerst de
nodige theorie om die dan in de praktijk
over te brengen.
614 Ik hou van veel oefeningen maar
theorie is natuurlijk ook belangrijk
615 Te weinig oefeningen. Volgens de
lesgeefster te wijten aan het
lesmoment (avondles fotografie).
624 Theorie en oefeningen zijn in
verhouding. Zolang het weer geen
spelbreker is...

629 Ja
633 Fotografie: Ik ben relatief tevreden.
Soms materiaal te kort (bv.
mogelijkheid tot 1 set met 18
cursisten..) en niet altijd duidelijke
opdrachten waardoor ik er soms na 5
min bijsta en denk 'ja, wat moet ik nu
eigenlijk doen' 'wat doe ik
juist/verkeerd?'.
634 Ik ben tevreden, maar dat hangt
uiteraard ook af van de leerkracht.

Absoluut

Ja, voldoende variatie om voorkeur te
kunnen maken.
ja
Ja
Jawel

Ervaar voldoende variatie in de
oefeningen.

Deel 1,3 basisfotografie : ja
Ja
Te weinig praktijk en beoordelen van de
foto’s
Ja

ja

De variatie hangt natuurlijk ook af van
de soort cursus die je volgt maar over
het algemeen probeert de leraar/
lerares het boeiend te houden. Wij
hebben dan vaak ook inspraak over de
onderwerpen die we willen zien.
Ja
Ja, bij de meeste docenten

Wat meer buiten de regio Brugge gaan
fotograferen
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635 Zeker theorie met aanvullend
voorbeelden en oefeningen uit de
praktijk.
640 Fotografie is eerder een doe-cursus. De
theorie moet er zijn, maar is in goede
proportie om de cursus tot een goed
einde te brengen.
644 Niet altijd. Als er anderhalf uur
gebabbeld wordt, vind ik dat zonde van
de tijd. Van mij mag er wel wat snellere
interactie zijn.
650 Prima verhouding. Zo hoort het ook.
Theorie door oefening werkt het best.
657 Ja, ruim voldoende. Sommige
leerkrachten hebben soms geen cursus
en andere leerkrachten hebben dan een
volledig goed uitgewerkte cursus om
aan te bieden.
660 Niet altijd. Huidige cursus is vooral
doen, heel weinig theorie. Jammer,
want zo heb je niet altijd het gevoel
veel bij te leren.
666 Voor fotografie is de verhouding zeer
goed en de cursus is heel logisch
gestructureerd.
699 Ja er is een balans tussen theorie en
praktijk, de ene leerkracht besteedt
meer tijd aan theorie dan de andere.
703 Ja, maar uiteraard afhankelijk van het
onderwerp.
709 Bij de ene leerkracht meer dan de
andere. Soms krijgen we bijna geen
theorie (in een halfuurtje) en moeten
we aan de slag gaan met iets wat we
niet helemaal begrijpen. Andere
leerkrachten nemen wel uitgebreid hun
tijd om de theorie duidelijk uit te
leggen en nadien goed op reflecteren.
718 In de cursus Fotografie is de
verhouding theorie/oefeningen
uitstekend. Deze cursus is
praktijkgericht, wat zeer goed tot uiting
komt.
745 De theorie is voldoende lang en daarna
gaan wij naar buiten om het in de
praktijk te oefenen. Voor mij is dit een
fantastische ervaring omdat ik nog
betere foto's kan maken.
754 Telkens wanneer een facet in de
fotografie behandeld wordt , volgt er
een fotografische opdracht, die de
week erop voorgelegd wordt en
klassikaal van commentaar wordt

zeker voor de door mij gevolgde
opleiding.
ja

Soms, zeer verschillend naar leerkracht
en cursus.
Ja hoor, en blijvende ondersteuning als
je even niet mee kan.
Ja, is voldoende.

Zeker
Soms niet
Ja
Ja, zeker wel

Ja

Ja , door die verscheidenheid van
onderwerpen geeft dat een flexibele
manier om het ons aan te leren.
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voorzien.
755 Heel tevreden, perfect evenwicht
785 Ja, nu wel. Eerst wat theorie, dan
toepassingen en de les daarop
bespreking van je foto's.

805 Theorie aan de mindere kan in deel 2.
Oefeningen waren in dit deel niet altijd
goed voorbereid.
812 Ja hoor. Goed evenwicht.
814 Hangt af van de module en de
leerkracht. Momenteel is de verhouding
niet goed. Deze week de 4e les gehad
en pas na de pauze de eerste
praktijkoefening gehad. Da's dus een
halve les praktijk op 4 weken.
815 ja
820 Tevreden tot nu toe. Maar eigenlijk te
vroeg om dit deel van de enquête in te
vullen. Dit zou beter gevraagd worden
naar het einde van de cyclus toe.
821 Ik ben hierover tevreden al is blijven
oefenen thuis zeker nodig om te
kunnen blijven volgen.
825 Voor de huidige module wel. De vorige
module productfotografie moest je
gewoon je eigen ding doen. Hierbij
leerde je weinig extra.
829 Theorie mag als het kan omgezet
worden in praktijkoefeningen
845 ja !! les zeer goed voorbereid, op
voorhand instructies zodat we ons thuis
al wat kunnen voorbereiden enz...
851 ja
852 Ja
862 Ja. Verhouding theorie/oefeningen is
ook afhankelijk van het type cursus.
Dus niet zo eenduidig te beantwoorden.
Voor een aantal cursussen vloeit
theorie ook over in oefeningen. Theorie
om de theorie vind ik niet noodzakelijk.
In de cursussen die ik tot hiertoe
gevolgd heb, is de theorie ook meestal
ondersteuning van de praktische zaken.
Vind ik optimaal.
880 ja
895 Ja, al zijn de voorbeelden soms van een
veel hoger niveau en dat schept een
verwachting waar je als beginner niet

Nu stuk beter dan deel 3. Studenten
zijn ook niet altijd makkelijk! Als het
iets te koud is, willen sommigen niet
meer naar buiten. De cursus bevat ook
landschap hé ! Soms toch een
uitdaging voor de leerkracht om aan de
vele wensen te voldoen....
Ja
Prima.
Erg afhankelijk van de
lesgever........soms wel soms niet......

ja
Absoluut. Onze leerkracht is bijzonder
goed.
ja
ja

neen
ja
ja
Ja

OK, maar kan nog sterker.
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900
930
935
936

941

950
959

960

997
1004
1012
1016

1042
1050

1059
1062
1065
1086

aan kan voldoen.
ja, perfecte lesgever.
Het is wat vroeg in het jaar om daar op
te antwoorden. Maar tot hiertoe wel ja.
Ja, zeker ok
Heel tevreden, uitdagend en
stimulerend. Fijn dat we ook
suggesties mogen doen voor
verplaatsingen.
De lessen worden opgebouwd aan de
hand van fotomateriaal van gekende
fotografen, waarna wij zelf mogen
proberen deze na te doen. We krijgen
heel wat ondersteunende informatie.
Te weinig theoretische uitleg.
Ik volg twee modules fotografie. De
groepen bestaan uit 16 en 18
studenten. Naar mijn mening, en ook
de mening van de medestudenten veel
te groot om degelijke begeleiding te
krijgen tijdens de praktijkoefeningen.
Heel tevreden, na de theorieles zetten
we steeds de oefening om in de
praktijk. Waarbij dan vragen kunnen
stellen en nog meer uitleg krijgen.
Lightroom voor fotografen: super!!
Theorie is in balans met de oefeningen.
Is OK. Geen opmerkingen.
Hangt een beetje af van wat het
onderwerp is en wie de leerkracht is.
Maar ik ga uit van een 50% goed
uitgelegde theorie en dan de
praktijkoefening
Ja, eerst wat theorie of instructie en
daarna aan de slag (ideaal)
Zoals voordien gezegd gaat het mij
vooral om de oefening (praktijk) en
minder om de theorie; dus ja, voor mij
is dit ideaal vooral veel fotograferen en
nadien de foto’s bespreken.
Tot heden zeer tevreden omdat de
cursussen fotografie zeer praktisch
aangepakt worden.
ja
Zeer tevreden : je kan tijdens de
practica steeds bij de leerkrachten
terecht !
Ik ben tevreden over deze verhouding
die ongeveer fifty-fifty is. Er wordt een
stuk theorie gegeven, vervolgens
worden er op terrein foto's gemaakt en
tot slot worden deze foto's bewerkt.

Zeker.
jazeker !
Ja, zeker
Verschillende werkvormen zijn er niet
maar dat is ook niet nodig. Lessen zijn
interessant genoeg.
Ja. Deze lessen zijn sinds januari alleen
maar boeiend en interessant.

Neen

Zeker genoeg variatie.

Ja
Ja
Ja.
Opnieuw, in dit deel wel.

Ja
ja

Ja
ja
Absoluut !
Ja
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1089 Ja
1092 te veel theorie die er niet toe doet
1124
1150 Zoal ik voorheen al zei is dit heel
verschillend van leerkracht tot
leerkracht
1170 Neen, wij kregen veel te weinig
praktijk, zijn niet veel naar buiten
geweest. En als we buiten waren
mochten we het zelf uitzoeken
1187 Tevreden, de theorie wordt meestal
gegeven aan de hand van niet te
drukke slides in het begin van de les
met veel voorbeelden en nadien
proberen we het om te zetten in
praktijk. Er wordt ongeveer een klein
uur aan theorie besteed en rest aan
oefenen met het toestel en bespreken
van de foto's.
1197 De verhouding theorie tot praktijk vind
ik ok. Het is terug wat vroeg om dit nu
volledig te beoordelen.
1202 Bij mijn lerares een mooie mix van de
2! Veel buiten geweest of in de studio
gewerkt... Echt praktijkervaring
opgedaan. Ook buiten en in de studio
geeft ze concrete tips en komt bij
iedereen eens kijken of het lukt. Zo niet
geeft ze nog eens persoonlijk of in
groep tips.
1219 Neen
1250 theorie wordt eerder mondeling
gegeven en is heel kort; praktijk
overheerst; persoonlijk vind ik dit wel
een goede verhouding
1251 Theorie wordt steeds verduidelijkt met
oefening die je zelf ( belangrijk ) moet
uitvoeren. in de cursus LR 1 wordt dit
bijgelicht met een goede cursus. We
wachten in LR2 op een dergelijke
cursus.
1252 zeker
1262
1264 De theorie is de basis om voldoende
inzicht te hebben en de praktijk goed
uit te voeren.
1269 ja, degelijke uitleg en voorvertoning
met nodige materiaal
1289 Deze en volgende vragen zijn te zeer
afhankelijk van het soort cursus. Bij
een fotografiecursus is praktijk voor mij
belangrijker met een beknopte
bespreking voor- of achteraf. In de

ja en nee
Ja

neen

Ieder les wordt er een ander onderwerp
aangesneden en dit zorgt voor
voldoende variatie en mogelijk om eens
uit de comfort zone te treden.

Bij deze lerares zeker.

ja

zeker
ja
ja
ja , heel veel zelfs .... leraar heeft een
enorme fantasie en mogelijkheden
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reeks kan een volledige samenvattende
theorieles ook tussenin.
1292 soms niet voldoende tijd om een
opdracht uit te voeren na eerst een
theorieblok gevolgd te hebben

1299 Dit is in het verlengde over mijn vorig
geuite misnoegen. Normaal zou de
theorie en oefeningen in goed
evenwicht moeten zijn, maar bij
sommige leraren loopt dit minder
evenwichtig. Met tot gevolg dat je
achterop loopt.

Héél moeilijk om op een kwaliteitsvolle
manier les te volgen met 20 cursisten
fotografie (zéker bij fotografie: je loopt
steeds in elkaars weg en komt niet
voldoende aan beurt). Zeker voldoende
variatie binnen de verschillende
modules.

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR 2 COLLEGA’S UIT DE VAKGROEP
FOTOGRAFIE
OEFENINGEN EN WERKVORMEN: DEEL 1 (VRAGEN)
Vraag 1 Zijn de cursisten tevreden over de verhouding tussen theorie en oefeningen? Kunnen
we algemene conclusies trekken?
In fotografie wil men vooral doen!
Vraag 2 Zullen we in de toekomst bepaalde zaken veranderen op basis van deze
commentaren? Zo ja, licht toe wat en waarom.
15 cursisten per klas vraagt spanningen en moeilijkheden
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III. INFORMATICA
TEVREDEN OVER VERHOUDING
THEORIE – OEFENINGEN?
12 heel afwisselend
29 ja
36 Ik ben heel tevreden over de uitleg die
we krijgen.
40 door voldoende toepassingen wordt de
theorie duidelijker .
66 Tekenen met de pc is nu eenmaal
vooral oefenen en nog eens oefenen.
Wij krijgen heel veel oefentijd en ik
vind dat ook belangrijk.
69 Ja hoor
78
80
114
150
159
162
182
185

187

210
214

215

218
221
226

VOLDOENDE VARIATIE AAN
OEFENINGEN EN WERKVORMEN?
ja
Aanbod oefeningen is voldoende en
uitgebreid naar het moment van de
theorie.
Ja
ja, voldoende begeleide en zelfstandige
oefeningen
Ja, geen probleem

Met onze vorige leerkracht was dit
perfect. Nu helaas...
ja
ja
OK
ja
ja
min of meer
ja
het wordt zeer goed uitgelegd in theorie ja
zodat de oefeningen die daar op volgen
gemakkelijker zijn.
Ik ben tevreden daar de leraar indien ik Jazeker
iets niet verstaan heb het nog eens
uitlegt
ja
ja
De theorie is goed , maar de
oefeningen zouden meer moeten
gezamenlijk zijn en begeleid door de
leerkracht.
Ja, de theorie is onmiddellijk
Ja
toepasbaar en op het einde volgt er een
oefening die nadien samen overlopen
wordt.
Ok
Ok
Ja. Maar projectoren moeten toch beter heel zeker
zijn om alles goed te volgen of het
lokaal moet beter verduisterd kunnen
worden.
We krijgen theorie die ons uitgelegd
ja
wordt met oefeningen en daarna
gebruiken we die theorie in een grotere
oefening, zodat we het nut van het pas
geleerde leren zien.
Absoluut. De ene les is er meer theorie
Ja, je merkt duidelijk aan de
dan er oefeningen zijn, voor een andere opdrachten dat alles goed voorbereid is
les is het andersom. Goed evenwicht.
door de leerkracht.
Zeer zeker.
De les begint altijd met wat theorie om
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248
254
271

297
313

329
332
352
386
400
428
430
432

daarna voor 3/4 in praktijk over te
gaan. Perfect m.a.w., heel tevreden
over deze gang van zaken. Men moet
rekening houden dat velen een fulltime
job uitoefenen en 's avonds nog eens 3
uren theorie moeten verteren is niet
aangenaam. Dus ik kan de huidige
manier wel aanmoedigen.
Iets meer voorbeeldoefeningen zouden
handig zijn
Goed evenwicht
Tevreden. Cursus ie beter nu dan
vroeger. Eerst wordt de oefening
gemaakt en nadien de theorie. Vroeger
was het omgekeerd. Nu worden we
direct geconfronteerd met de
moeilijkheden.
De verhouding is goed. De theorie is
goed uitgelegd en door de oefeningen
te maken begrijp je deze nog beter.
Bij computerlessen vloeit theorie en
praktijk bijna automatisch in elkaar .
Een goed gebalanceerde cursus is
hierbij een extra hulp om later de zaak
nog eens door te nemen en een stevige
hulp bij de oefeningen.
ja
Zeer goed. Logische verhouding.
Tevreden.
ja
neen
akkoord
Afwisselend theorie en oefeningen
Zeer tevreden over de duidelijke
theorie, de daarbij toepasselijke
oefeningen zijn ook een must.

438 Oefeningen zijn belangrijk. In theorie is
alles gemakkelijk tot je het zelf moet
doen.
456 Ja. Er is mogelijkheid om in de les aan
te leren en dan thuis verder te oefenen.
464 Er is een goede verhouding
472 Ja, oefeningen zijn m.i. belangrijk om
na te gaan of je de leerstof begrijpt.
476 Ja
490 Ja, ik was steeds in staat theorie naar
praktijk over te brengen, desnoods met
wat hulp.
495 Ja
496 ja, maar soms (afh. van de cursus)
moet men de grootte van de groep

Ja
ja

ja
absoluut waar

ja
ja
Ja
ja
ja
Ja.
Het onderricht gaat in stijgende vorm
wat betreft de moeilijkheidsgraad, dus
als je niet veel lessen moet missen is
alles meer dan ok.
ja
Ja. Er is voldoende afwisseling en er is
een opbouw.
valt mee
Ja.
Ja
Zeker weten.
Ja
Meestal wel, maar ik vind dat men
soms als leerkracht zich één welbepaald
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beperken (bv. max. 10 pers.) op deze
manier kan er meer individueel worden
gewerkt

502 Meer praktische toepassingen waren
wenselijk
506 Alles is oefening met de leraar (of
medeleerlingen) als
antwoordgever/zoeker.
507 Uiterst tevreden - goed evenwicht
508 Ja, tevreden over het huidige systeem.
Iedereen is gemotiveerd om de lessen
te volgen.

510

522

523
527

532
535

550
568

les-/themadoel moet stellen en dat men
dat ook probeert te bereiken. Je hebt
soms leerkrachten die te vlug les geven
en die het dan moeten herhalen en
herhalen … dus beter één keer
duidelijk en wat trager. Huiswerk of
voorbereidend werk kan ook.
er mochten meer toepassingen zijn
Ja, alle aspecten / moeilijkheidsgraden
kunnen aan bod komen

Ja
Momenteel ervaar ik voldoende variatie
in oefeningen en werkvormen in mijn
beide cursussen die ik momenteel volg
en volgens mij is de permanente
evaluatie voldoende als de leerkracht
zelf voldoende kan ingrijpen om
sommige cursisten op hun plaats te
zetten als het nodig is.
Ik ben heel tevreden op de manier
ja, we krijgen voldoende afwisseling in
waarop de lessen en oefeningen worden de oefeningen
gegeven. Aangezien ik met zelfstudie
niet kunnen zou kunnen bereiken wat ik
nu bereik.
De leraar toont altijd in het begin van
yep...zit soms wel eens een oefening in
een deel de mogelijke oefeningen die
die totaal mijn ding niet is maar voor
we kunnen maken. Wij hebben ook een iemand anders wel
klein beetje inspraak. Er zitten wel
oefeningen tussen die we zeker willen
maken en hij kan dan goed inschatten
of het gaat lukken of niet. Nu zitten we
meer in de fase dat we zelf wat moeten
uitzoeken. Dit is beter want anders
stond het allemaal voorgekauwd op
papier. Nu leer je beter omdat je zelf
wat moet zoeken.
voor deze cursus wel( Excel)
ja
Ik ben tevreden over de verhouding
Ja, er is voldoende variatie.
tussen theorie en oefeningen tijdens de
les. Thuis de oefeningen en de theorie
doornemen vind ik minstens even
noodzakelijk om de leerstof goed te
kunnen begrijpen en integreren.
Ja, goede mogelijkheid om te oefenen
Ja. Ook individueel in te oefenen.
in de les en thuis.
Ja, bij elke les die ik volg, wordt er
Ja, dat vind ik wel. De leerkrachten die
theorie gegeven over het betreffende
ik heb, doen zeker hun best om het zo
onderwerp en de theorie wordt getoetst goed mogelijk te doen.
aan de praktijk.
Ja, na ieder hoofdstuk werd geoefend
ja
De leerkracht wil zoveel mogelijk
Ja
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informatie meegeven zodat er soms
niet veel tijd was voor oefeningen. Voor
minder knappe studenten is dat een
probleem.
580 VEEL TE VEEL OEFENINGEN. We gaan
naar school om te leren en niet om
oefeningen te doen.
581 ja hoor: opdrachten zijn goed (Gimp 5)
en je krijgt tijd en info - alles zeer
duidelijk
582 Ja
584 Voorbeeld voor fotografie: de
verhouding tussen theorie en praktijk is
voor mij oké. Niet té veel theorie maar
wel voldoende.
586 ik volg website Wordpress; na 2 jaar
les zou ik liever wat meer praktische
ervaring opdoen om daadwerkelijk een
website in elkaar te boxen, i.p.v. kennis
over zaken die ik nooit zal gebruiken
zoals: vreemde talen, internetverkoop
588 Momenteel ok, bij eerdere cursussen
liet het soms te wensen over.
594 Voor de meeste cursisten is dit zeker
voldoende. Zelfs voor de enkele
personen met enige voorkennis, zijn de
verhoudingen van de lessen t.o.v. de
oefeningen OK.
596 Klein gedeelte theorie, voor pauze en
onmiddellijk toepassen in de praktijk
aan de hand van oefening
609 Voor mij is de balans OK. Ik heb wel
reeds wat ervaring in de materie. Ik
kan me voorstellen dat mensen met
minder ervaring het iets moeilijkere
hebben en liever wat meer theorie en
minder oefeningen zouden hebben.
612 Bij de eerste leerkracht was er een
goed evenwicht. Bij de vervangster
was er alleen maar chaos. Bij de
theorie zei ze af en toe "dat kennen
jullie wel al, hé". Dus dan maar naar de
oefeningen die ze zelf maar half kon
oplossen.
617 oké
618 oefeningen op het einde van de les vind
ik super
628 ja
643 Voorlopig valt dit zeer goed mee. Het
blijft een moeilijke materie en ik hoop

TE VEEL OEFENINGEN en te weinig info
waardoor het aanvoelt dat we te veel
zelfstudie moeten doen die we in feite
thuis ook kunnen!
Ja, hoor
Ja
Ervaar voldoende variatie in de
oefeningen.
ok

Ja, geen opmerking.

sommige oefeningen zijn perfect
voorbereid door de leerkracht, en zie je
en voel je daar is voorbereidend werk
aan geweest
Voorlopig wel, ik neem aan dat de
variatie nog zal toenemen naarmate we
vorderen in de cursus...

Niet echt van toepassing voor de cursus
die ik nu volg.
ja

Voorlopig wel. Elke les leren wet iets
nieuws bij.
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646
647

650
659

661

702

726
741

743
776
777

792
795

797

dat ik kan blijven volgen. Om veel thuis
te oefenen heb ik voorlopig wat weinig
tijd, maar ik hoop dat goed te maken.
Hetgeen we zagen was interessant,
maar ik blijf benieuwd naar de laatste
lessen en de zaken die we zelf zullen
moeten uitwerken.
ja tevreden
Zeer goede verhouding tussen theorie
en oefeningen in alle gevolgde
cursussen (Wordpress, GIMP en
Windows 10)
Prima verhouding. Zo hoort het ook.
Theorie door oefening werkt het best.
De theorie wordt in Photoshop CC aan
de hand van oefeningen bijgebracht.
Staan dus niet onafhankelijk van
elkaar...
Wat mij betreft is dat uitstekend:
theorie wordt doorgaans gevolgd door
klassikale of eigen oefeningen, waarbij
verdere uitleg kan gevraagd worden
aan de docent .
Indien het zuiver over de les gaat, ja.
Wanneer het echter over een duoklas
gaat en over "Eigen werk", absoluut
niet. Er wordt te weinig aandacht
besteed aan de problemen van de
individuele websites die sommige
ervaren.
Zeer tevreden. Niet overladen
afwisselend theorie/uitleg/
oefeningen/en individuele begeleiding.
Niet helemaal meer dan de helft van de
cursus theorie (zeer slaapverwekkend)
en dan de laatste 30 minuten praktijk!
Pfff...
Zeer goed
in mijn geval eerder theoretisch
overzicht voor andere studenten is
focus op praktijk ongetwijfeld goed
Er wordt tijdens elke les eerst een deel
theorie gegeven, gevolgd door een
reeks oefeningen en soms ook nuttige
tips.
ja, heel tevreden. Na de nodige
theoretische uitleg is de oefening
daarop al veel gemakkelijker te maken.
Na elk hoofdstuk in de theorie worden
oefeningen gegeven in de les m.b.t. de
geziene leerstof. Elk kan die op zijn
tempo afwerken.
zeker

ja
ja

Ja, hoor, en blijvende ondersteuning als
je even niet mee kan.
ja

Je mag gerust zijn !

Ja

absoluut
Nee, week na week ging de motivatie
en zin om de lessen te volgen erop
achteruit.
Ja
correct
goede verhouding tussen theorie en
oefeningen.
ja hoor!
Ja
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804 De les wordt steeds afgewisseld met
oefeningen.

811 workshops waren de juiste manier om
de kennis op een actieve manier te
verwerven
833 De leerkracht zet me altijd op de goede
weg als ik even vastzit, zodat ik terug
verder kan.
844 Zeer goed, wordt heel goed rekening
gehouden met ieders manier van te
kunnen volgen en zeer tevreden met de
leerkracht die je helpt met de
ondersteunende uitleg, op ieders
niveau.
859 ja
862 Ja. Verhouding theorie/oefeningen is
ook afhankelijk van het type cursus.
Dus niet zo eenduidig te beantwoorden.
Voor een aantal cursussen vloeit
theorie ook over in oefeningen. Theorie
om de theorie vind ik niet noodzakelijk.
In de cursussen die ik tot hiertoe
gevolgd heb, is de theorie ook meestal
ondersteuning van de praktische zaken.
Vind ik optimaal.
863 De les behelst vooral de oefeningen
zonder voldoende theorie met als uitleg
dat Apple bij elke nieuwe i-Padtype wel
wat verandert. Voor mij is het te snel
en te weinig onderbouwd. Het zal wel
voor een deel aan mijn leeftijd te wijten
zijn.
871 Ja, dat valt best mee. Als je iets niet
begrijpt ,dan wordt het nogmaals
uitgelegd.
876 Gewoon goed!
877 verhouding tussen theorie en oef. ben
ik tevreden
878 bij een vergevorderde cursus
Photoshop zijn oefeningen de
gedroomde materie
882 Ik ben zeer tevreden.
916 Eerst theorie en deze dan goed
toegelicht in praktijk.
919 Ja, bij les iPad is deze heel goed eerst
theorie daarna direct een test en
oefeningen. Ook tijdens de theorie doen

De oefeningen zijn zeer goed, zo
onthoud je de theorie beter, via
sommige oefeningen merk je dat je de
theorie verkeerd begrepen hebt. De
oefeningen geven je meer inzicht.
absoluut
Zeer zeker
Zeker.

ja
Ja

Valt best mee.
We maken elk ons eindwerk. Zo ben je
zeker dat het afgewerkt geraakt !
zeker
Ja, we krijgen veel variatie, en aan de
hand daarvan probeer ik thuis meer
tools uit.
Ja
Ja, er is voldoende variatie
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we oefeningen. Ik vind dat ik er vlug
iets van opsteek .
925 Er komt de eerste twee jaren veel naar
je toe, maar dan maken de oefeningen
het gebruik lichter. Uiteraard, hoe meer
er ook thuis wordt geoefend, des te
gemakkelijker het vooruit gaat. In een
algemene klas, bv. iPhone, iPad, sociale
netwerken ... ben je qua vooruitgang
afhankelijk van het niveau van je
medestudenten. Maar in de opleiding
videobewerking, die ik heb mogen
genieten, met een beperkt aantal
leerlingen, en gemengde jaren, heb je
daar helemaal geen last van.
932 Oefeningen mogen meer in verhouding
met theorie. Zo leer ik het meest
omdat je bij fouten dan weet wat er
fout is gegaan.
939 De oefeningen worden nogal
ongestructureerd gegeven.
Waarschijnlijk komt dit door het feit dat
op een klas van vb. 10 leerlingen er 5
verschillende merken van smartphones
zijn, dus is een uniforme aanpak quasi
onmogelijk
945
956 Ja, ik vind het een goede verdeling, de
meeste theorie voor de pauze,
oefeningen na de pauze.
993 Het is "opbouwend" telkens gebruik
makende van "reeds gekende leerstof".
Het probleem stelt zich vooral dat het
enkel eigen interpretatie is.
Ik kan
code schrijven voor een oefening van
100 regels code, terwijl de meest
optimale manier van die code schrijven
al in 20 regels kan. Het werkt allebei,
maar zo kan ik niet efficiënt
programmeren. Ik wil vooral correcte
analyse van een issue leren en "al
doende leren" is wel ok, maar
efficiëntie komt pas achteraf. Ik zou het
graag tegelijk leren.
994 ja, maar zie vorige opmerking
995 Ja. de cursus is zeer praktisch gericht.
999 er was steeds voldoende evenwicht
tussen theorie en daarna de toe te
passen oefeningen
1005 Dat is ok
1009 Prima evenwicht
1015 Het komt er op neer alles goed bij te
houden, wat je in de lessen hebt

nog niet voldoende ervaring opgedaan

50/50
ja
ze variëren inderdaad van simpel naar
moeilijk...

ja
Ja.
ja
Dat is ok
Ja prima variatie
ja
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1020

1040
1055
1057
1067
1073
1081
1099

1111
1116
1121

geleerd. Zodanig wanneer zich een
'probleem' voor doet op het werk of
ergens anders, men weet waar we het
kunnen opzoeken en hoe we het
kunnen oplossen of vereenvoudigen.
Gimp: 100 % tevreden. Theorie en
oefeningen wisselen mekaar af. Eigen
inbreng is steeds mogelijk en wordt
voldoende aangemoedigd.
Heel zeker!
ja
Ja
Ja
best tevreden, wel hoog tempo
Ja. Eerste jaren theorie en oefeningen.
Laatste jaar eigen ontwerp.
Ja, ik ben heel tevreden. Iedere les
begint de leerkracht met een
vragenronde over vorige theorie. Ook
mag je vragen stellen over
problematiek die niet onmiddellijk in de
lessen voorkomt. Zij probeert dan een
oplossing te zoeken tijdens onze pauze.
Ja
heel tevreden
Heel zeker: een flinke brok theorie en
daarna tijd voor inoefenen.

1122 tevreden, no comment
1132 goede balans - theorie mag iets
uitgebreider
1133 perfecte symbiose
1144 Beide worden door elkaar gegeven en
de verhouding is goed. Na een stukje
theorie wordt telkens overgegaan tot de
praktijk ervan.
1151 In de informatica
(fotobewerkingsprogramma) zijn er
voldoende voorbeelden aanwezig
waarmee we dan thuis aan de slag
kunnen gaan . Dus zeker tevreden .
1153 Ja
1160 Ja. Voldoende mogelijkheden om
nieuwe tools uit te testen.
1166 Les en oefeningen
1171 Ok
1172 zeer goed, bij informatica
fotoverwerking is het constant
toepassen van geleerde, met mooi
resultaat
1179 Zeker

Er wordt voldoende variatie
aangeboden. En omdat eigen initiatief
wordt aangemoedigd, wordt er op een
leuke manier veel geleerd.
Jazeker.
ja
Ja.
ja
Ja
Er is inderdaad genoeg variatie... het
gaat vlotjes met de nodige assistentie
van de leerkracht !

ja
Ja. De opdrachten zijn boeiend. Met het
aangereikte werkmateriaal kun je vlot
aan de slag.
ja, met goede extra info op het
leerplatform Chamilo
ja

heel zeker

Positief!

Ja
Ja
ja

Zeker
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1201 Soms te moeilijk uitgelegd, drie vier
verschillende mogelijkheden, een is
genoeg: de gemakkelijkste.
1207 De verhouding lijkt mij goed. Ik volg de
cursus(sen) enkel uit persoonlijke
interesse. Geen invloed dus i.f.v. werk.
De inhoud die ik thuis praktisch kan
gebruiken wat kennis en werking
betreft (nuttig dus) probeer ik te
onthouden en in de praktijk om te
zetten.
1214 Ja, alles wordt in de praktijk overlopen.
1230 Over het algemeen kan ik, ja,
antwoorden.
1233 Ok, via zelfleren.
1237 Ja, ik heb op een interactieve manier
snel en efficiënt leren werken.
1243 Ja, ik ben hier zeer tevreden over.
1246 Dit is voor mij OK.
1260 theorie en praktijk zijn goed op elkaar
afgestemd
1265 ja
1266 Ja, naarmate je verder gaat in de
cursus Gimp (deel 2 3, 4...) wijzigen de
oefeningen in die zin dat je zelf moet
beginnen nadenken, zodat je het
programma op die manier zelf beter
leert kennen en dit ook beter bijblijft bij
de cursist. Uiteraard moet je in het
begin eerst theorie leren, maar daarna
zijn aangepaste oefeningen beter voor
de verdere ontwikkeling.
1282 Zou moeten, maar leerkracht sprong
van de hak op de tak en verwees soms
voor 1 oefening naar meerdere
verspreide pagina's in het theoriedeel chaos.
1288 perfect (cf. uitgebreide cursus met
evenwicht tussen theorie en
oefeningen)
1290 Zeker tevreden over de verhouding
theorie en oefeningen bij hoofdstukken
die echt in het interesseveld van de
cursist liggen. Er zijn altijd
cursusonderdelen die minder
toepasbaar zijn en waar oefeningen dan
ook vervelend zijn... maar dat is heel
persoonsgebonden.
1293 Heel zeker!
1296 Ja
1297 Dat valt best mee.

Te veel
Het komt eigenlijk neer op een
praktische uitwerking van de geziene
theorie. Dat vind ik er wel goed aan.
Ook de korte samenvatting van de
hoofdpunten door de leerkracht (ook op
papier) na een paar hoofdstukjes vind
ik een pluspunt
Zeker, is voor mij belangrijk dat het
een praktische toepassing is.
Ja
Ja
Ja
Jazeker
er is voldoende variatie, maar meer de
nadruk leggen op samenwerken
ja
ja
ja

In deze laatste cursus absoluut niet.

heel zeker
Ok

ja
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ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR 5 COLLEGA’S UIT DE VAKGROEP
INFORMATICA

OEFENINGEN EN WERKVORMEN: DEEL 1 (VRAGEN)
Vraag 1 Zijn de cursisten tevreden over de verhouding tussen theorie en oefeningen? Kunnen
we algemene conclusies trekken?
Ja Absoluut. Het doet zeer veel deugd te mogen lezen hoe tevreden de cursisten zijn.
Vraag 2 Zullen we in de toekomst bepaalde zaken veranderen op basis van deze
commentaren? Zo ja, licht toe wat en waarom.
Nee, integendeel we moeten zo blijven verder werken!

240 | P a g i n a

IV. KOKEN

15
20
38

42
49
53
57
62
81

111

TEVREDEN OVER VERHOUDING
THEORIE – OEFENINGEN?
een half uurtje uitleg en dan zelf aan de
slag (zoals het nu is) vind ik ideaal voor
deze cursus.
ja, goed evenwicht, bij koken natuurlijk
meer oefening zoals het hoort.
Er is altijd een korte theoretische
toelichting voor de les, daarna is het
volledig praktijk. Ik vind dit een zeer
goed systeem sinds koken vooral een
praktische bedoening is. Tijdens het
theoriemoment worden ook altijd
handige zaken of veranderingen
toegelicht die altijd nuttig zijn.
zeer tevreden
Ja
Technieken die uitgelegd worden
mondeling kunnen onmiddellijk in de
praktijk toegepast worden in de les
Dat is helemaal ok
Ja
Ja. De theorie wordt klaar en duidelijk
gebracht. De praktijk is ook goed maar
dikwijls te weinig te doen door het
aantal cursisten .
Heel tevreden.

154 Er is weinig theorie!
169 Ja, goede verhouding tussen aandacht
voor theorie en praktijk.
179 Ja
212 Aangezien ik kookles volg is het
normaal dat de verhouding zeer goed
is, uitleg bij de ingrediënten en uitleg
bij de verwerking ervan.
233
237 In de kookles krijgen we eerst uitleg
over de producten en hoe we de
bereidingen moeten klaarmaken, maar
veel wordt duidelijk tijdens het koken
zelf aangevuld met het voortonen en/of
bijkomende uitleg van de leerkracht
239 Er wordt uitleg gegeven over bekende
producten, maar ook nieuwe. Wanneer
een probleem zich voordoet, dan wordt
hierover voldoende uitleg gegeven om
dit op te lossen.
240 Minder van toepassing bij koken. Het
overgrote deel van de cursisten komen

VOLDOENDE VARIATIE AAN
OEFENINGEN EN WERKVORMEN?

ja
Ja

Ja

Ja hoor, er zijn na een 7 jaar
kooklessen te volgen nog altijd heel
veel menu's met vele variaties.
Ja
Ja, zeker

Ja

Ja hoor.

ja

ja
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314

318
336

niet voor theorie. Praktische info i.v.m.
nieuwe kooktechnieken volstaat (De
theoretische info, die gegeven wordt,
klopt niet altijd, de lesgever is daarvoor
ook niet opgeleid.)
In een kookles is de theorie heel
beknopt. Een uitleg aan tafel over het
menu dat we zullen maken, een uitleg
aan de werktafel over de groenten die
we zullen gebruiken en we kunnen aan
de slag... Ze loopt rond en geeft dan
nog verder haar kennis door per groep.
Ja zeker, meer praktijk dan theorie
Theorie mag voor mij iets dieper gaan.
Niet alleen het koken op zich is
belangrijk maar ook productkennis,
materiaalkennis of de context van een
gerecht interesseren mij. Dat mis ik
een beetje, maar gezien de beperkte
tijd die een les kan duren krijg ik bij
vraag altijd wel min of meer een
antwoord. Maar liever wat meer
gestructureerd.
Zeer tevreden
Ja

339
394
397
468 Ja alles is goed uitgelegd in stappen.
482 Zoals nu kan het echt niet beter.
Theorie in het begin van de les. Daarna
in praktijk brengen en proberen de
theorie toe te passen met ondertussen
regelmatige demonstraties en tips.
491 Eerst beginnen we met het overlopen
van de recepten en extra info. Nadien
gaan we over naar de praktijk.
Tussenin toont de lesgeefster allerlei
dingen voor.
497 Er is weinig theorie. Enkel de gerechten
worden voorgesteld. Het is opvallend
dat aan de gerechten nog veelvuldig
wijzigingen moeten worden
aangebracht qua hoeveelheden of
temperaturen. Zijn die misschien
gekopieerd uit een kookboek? vb. Zet
het mengsel 8 uur in de diepvries om te
harden. Dit kan niet in een les! Gevolg:
de bereiding is nog te lopend en half
mislukt.
519 Heel tevreden. Ieder recept wordt
perfect toegelicht zodat de bereiding
steeds een plaatje is. De foto's op FB
zijn daar getuige van.
540

ja

Ja
Zeker.

Ja
Ja
Afwisselend programma
Ja
ja zeker

Vorige module vooral appeltaarten
gebakken. Nu meer variatie.

De gerechten zijn wel gevarieerd .Wel
veel vegetarisch (om de kostprijs te
drukken?)

Ja hoor.

ja
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627 Ja, praktijk is leuk, maar theoretische
achtergrond is zeker even belangrijk.
641 De lerares legde de lessen goed uit,
maar door te veel cursisten kreeg niet
iedereen de kans om zich te
ontwikkelen.
651 We krijgen een goede uitleg voor de te
maken gerechten! Achteraf krijgen we
via Chamilo de aangepaste versie plus
een foto van het desbetreffende
gerecht. Kan niet beter verlopen zoals
het nu is.
707 ja
719 De theorie (recepten) worden zeer goed
uitgelegd voor de praktijk begint.
740 ja, verhouding is goed, in een bakles
hoeft er niet veel theorie te zijn, je leert
het meest bij door te doen
768 Menu bespreking / toelichting van
producten zeer tevreden
818 ja
826 Ja. Inhoudelijk worden de ingrediënten
besproken, zowel de bestanddelen als
de verwerking.
846 In koken draait alles rond praktijk.
Eerst wordt het menu overlopen met de
nodige uitleg. Er zijn soms nogal wat
aanpassingen. Jammer dat het dan ook
niet wordt aangepast in Chamilo.
855 ja
872 Zeer tevreden
897 Ja, heel uitvoerbare recepten en
leerkracht superviseert en helpt waar
nodig.
940 Ja heel tevreden.
947 heel zeker
1032 Zeer tevreden en duidelijk.
1068 ja
1084 Er mocht gerust nog wat meer theorie
mee -gegeven worden.
1087 oké
1103 De verhouding theorie-praktijk ligt
goed. Het menu wordt eerst overlopen
en toegelicht waar nodig. Daarna
worden de verschillende recepten
klaargemaakt en ook daar krijgen we
de nodige ondersteuning.
1128 ja
1142 Ja ik ben tevreden. Eerst worden de
recepten voorgelezen en doorgenomen

Er is voldoende variatie in de lessen,
maar het zou fijn zijn om een cursus te
kunnen volgen voor gevorderden!
Nee

Alles dik oké

De 2e module is veel meer gevarieerd.
De eerste module was vooral herhaling
ja

Ja
Heel ok

Absoluut
Vast en zeker.
Ja
heel zeker
Zeer zeker.

Vermits we wekelijks een ander gerecht
dienen klaar te maken en er ook
geschoven wordt met het bereiden
(voorgerecht, soep, enz.) komt
iedereen bij elk gedeelte van het menu
aan bod en is er zodoende meer dan
voldoende variatie.
ja
Ja
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1143
1164
1192
1195
1209

1281
1294

met de nodige productinfo en de
kooktechnieken. Daarna worden de
recepten in groepen gemaakt en is er
voldoende gelegenheid om te bekijken
hoe alles tot stand komt.
100% OK
Ik ben super tevreden, ik zou het
iedereen aanraden. Gewoon doen!
oké
die verhouding is uitstekend...daar heb
ik eigenlijk niks aan toe te voegen...
Soms gaat het zo snel, zodat de
oefeningen soms moeilijk zijn. Op
oudere leeftijd is het soms moeilijk om
alles te kunnen opnemen wat er gezegd
wordt.
graag meer theorie
De leerkracht licht dit heel goed toe !
Een super leerkracht, gedreven voor
haar werk.

zeker
gewoon super

zeker
Ja

ik volg nu de 2e maal de module
bakken maar het is genoeg
geweest...een 3e zou te veel zijn, toch
voor mij...

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP KOKEN
OEFENINGEN EN WERKVORMEN: DEEL 1
Vraag 1 Zijn de cursisten tevreden over de verhouding tussen theorie en oefeningen? Kunnen
we algemene conclusies trekken?
- De cursisten krijgen nu ongeveer ½ uur theorie en de rest praktijk; dit vinden de
meeste voldoende.
Vraag 2 Zullen we in de toekomst bepaalde zaken veranderen op basis van deze
commentaren? Zo ja, licht toe wat en waarom.
- Cursisten willen het eindresultaat zien in het begin van de les via foto of slide.
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V. MODE

7
26
46

47
53
57
64
102

165

166

TEVREDEN OVER VERHOUDING
THEORIE – OEFENINGEN?
Niet echt van toepassing in mode. Wel
massa’ s tips die je elders niet vindt
Meestal weinig theorie in de naailes
maar die is altijd beschikbaar indien
nodig.
Prima in de retouchecursus. Alleen te
weinig tijd om iets in te oefenen en af
te werken. De cursus van een half jaar
is te kort.
Dat verloopt heel goed.
Technieken die uitgelegd worden
mondeling kunnen onmiddellijk in de
praktijk toegepast worden in de les
Dat is helemaal ok
tevreden
Is niet zo van toepassing in de naailes.
De leerkracht legt alles goed uit op het
moment dat wij aan een project
beginnen/bezig zijn.
ja hoor is helemaal in orde ,wel zou er
i.v.m. patroonaanpassen nog een
jaartje bij mogen want denk niet na
deze cursus dat we dat al perfect gaan
kunnen, voor mij mag er gerust nog
een volledig jaar bij komen zou héél
dankbaar zijn
Het 1ste jaar wordt wel wat theorie
gegeven, maar van zodra je mode:
gevorderden volgt hangt het af van
waar jij wil aan werken. Een kleine
theoretische cursus over verschillende
toestellen zou zeker interessant zijn.
Zodat je de mogelijkheid hebt om op
iets terug te vallen als je thuis in de
knoei raakt.

181 Bij mode is de theorie minder van
belang. De praktijk overheerst en dat
wordt goed meegegeven.
235 Zeker de eerste periode, alles wordt in
groep uitgelegd en uitgevoerd, vragen
van de ene leerling zijn het antwoord
voor de andere leerling.

247 Ja, Alles wat in de cursus aan bod
komt, oefenen we uit in de les. Zo heb

VOLDOENDE VARIATIE AAN
OEFENINGEN EN WERKVORMEN?
Ja
Ja
ja

Ja

ja
ja wij mogen vanaf het 2de zelf kiezen
wat wij maken
ja hoor

Er mogen gerust nog een aantal
specifieke projecten uitgewerkt worden
om bij de gevorderden meer te weten
te komen en verder te gaan dan je
eigen 'comfortzone'. Zoals bijvoorbeeld
in mode interieur het maken van een
stoffen doos, lampenkap.. Ik heb ze 1
keer gevolgd, maar weet niet meer hoe
eraan te beginnen. Zou het graag een
2de keer uitgelegd krijgen.

Ja, jammer van de invallers na
Nieuwjaar die de sfeer minder
aangenaam maken. Alle respect voor
de mensen zelf, wij hebben het ook
moeten leren maar de grote
niveauverschillen tussen de leerlingen
zijn nefast voor diegenen die verder
willen opbouwen.
Ja, alle aspecten omtrent retouches
komen aan bod.
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279
280
294
302

308
341

405
413
415
416

421
425

485

je telkens alles uitgeprobeerd. Op die
manier weet je ook heel goed welke
aspecten je eens extra moet inoefenen.
Indien de oefening wat moeilijker
verloopt, krijg je telkens gerichte tips
om een goed eindresultaat te bekomen.
Super tevreden.
Is ok.
Zeker! Er is genoeg afwisseling tussen
theorie en de oefeningen. De theorie is
ook altijd nuttig.
Ik heb niks dan positieve woorden voor
de lerares en zeker voor haar cursus
die heel goed uitgelegd is in
mensentaal. Oefeningen zijn goed
uitgelegd, iets niet verstaan, komt
volgende les nog eens aan de orde.
prima ieder op eigen tempo, volgens
eigen interesses en mogelijkheden
De verhouding is perfect. Voldoende
uitleg over de gebruikte materialen en
technieken om dan vlot aan het werk te
kunnen. Indien je het niet volledig
begrepen hebt, herhaalt ze het altijd op
een rustige manier. Er is altijd ruimte
om het gegeven onderwerp aan te
vullen met eigen creativiteit.
ja, praktijk en theorie vullen elkaar aan
geen opmerkingen: steeds deskundige
uitleg
Ja , zeer tevreden
De lesgeefster benadert individueel en
heeft veel geduld. Ze legt hetzelfde
meerdere malen uit en er wordt
verwezen naar de cursus.
Voor mij mag gestructureerde info
meer eens in groep aangepakt worden
met een schriftelijke info als naslag.
Theorie is bij ons minder van
toepassing. Als we iets naaien en iets
niet kunnen, dan wordt gevraagd aan
iedereen om eens mee te kijken en de
uitleg ook te horen.
ik volg naaien voor gevorderden, hier is
er geen theorie voorzien, enkel hulp bij
de eigen werkstukken. Ik ben zeer
tevreden over de kwaliteit van de
begeleiding en het feit dat ik helemaal
vrij mag kiezen wat ik wil naaien en
daarbij met enthousiasme begeleid en
geholpen word. Als ik daarom vraag,
krijg ik wel kennis over "theoretische"
grondregels, wat ik zeer waardeer.

Zeer zeker.
Zeker!
zeker weten

Meer dan voldoende variatie.

ja
ja
Zeker
Zeker weten.

We kiezen zelf wat we naaien.
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499 Het zou wel iets technischer mogen
uitgelegd worden.
520 Zeer tevreden. Theorie en praktijk in
verhouding
529 Zeker, heb al veel opgestoken
541 Ja, ik ben tevreden
556 ja
563 Ik ben tevreden, alles wordt heel goed
uitgelegd
575 Afwerkingstechnieken worden apart
gegeven, ik zou liever hebben dat dit in
de gewone les ingecalculeerd wordt,
zodat je af en toe een techniek bijleert.
576 Theorie wordt direct in de praktijk
toegepast. De beste methode.
621 Tevreden elk jaar ontdek je iets nieuws
636 Er zou meer theorie mogen aanwezig
zijn, zodat je iets makkelijker dit in de
praktijk kan omzetten. Er wordt soms
te snel verwacht, dat bepaalde theorie
reeds gekend is.
637 Vermits we allemaal aan verschillende
stukken werken is de begeleiding
vrijwel individueel. We krijgen echter
steeds voldoende uitleg en begeleiding.
638 iedere week iets nieuws bijgeleerd
668 Na mode 1 voor beginners ga je het
volgende jaar onmiddellijk door naar
gevorderden. En ik heb het gevoel dat
ik niet meer zo veel bijleer als in het
eerste jaar.
678 De theorie wordt bij ons al doende
aangeleerd, wat prima is, want elk
kledingstuk dat je maakt vraagt zijn
eigen specifieke techniciteit.
684 Naaien is puur praktijk. Indien er iets
niet lukt of je weet niet hoe is de
leerkracht daar om met raad en daad
bij te staan. Voor mij een goeie
verhouding.
695 In de les naaien na patroontekenen
gaat het vooral over toepassen wat we
in de lessen patroontekenen hebben
geleerd. We kregen in twee jaar een
stevige basis, maar ik ben erg blij dat
ik nog bij mijn lerares terecht kan voor
al mijn kleine en grote
tekenproblemen...
706 Is les per les te bekijken. Over het
algemeen wel tevreden.

Dat bepaal ik zelf door de patroontjes
zelf te kiezen en mijn niveau daardoor
te verhogen
Ja
Ja
Ja, we mogen kiezen wat we maken
van kleding. En in de interieur les
moeten we alles maken in het klein.
jazeker
Ja, hoor

Ja
Soms mogen er meer oefeningen of
praktijk naar voor worden gebracht.

Ja

zeker weten
Er is veel variatie aangezien je zelf
kiest wat je doet. Maar ik mis soms het
aanleren van nieuwe technieken.
Wij mogen steeds zelf een nieuw
werkstuk kiezen. De leerkracht spoort
ons wel aan tot een nieuwe uitdaging
en dat is goed!
Zeker

Wij naaien de hele les en tussendoor
kletsen we wat, dus ja.

Ja hoor
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724 tevreden
757 Ik volg mode voor gevorderden waar
iedereen aan een individueel stuk
werkt. Mijn lesgevers leggen allebei
steeds goed uit waarom en hoe ik de
nodige technieken moet toepassen.
766 Cursus mode leent zich minder voor
theorie. Toch geeft de leerkracht
telkens dat het past de nodige uitleg,
toont zij met een voorbeeld de te
volgen stappen en is herhalen nooit een
probleem.
773 Dit jaar ideale verhouding, veel
oefeningen op theorie, daardoor ook
herhaling van het vorige of eerder
gegeven theorie!
782 de theorie zit eigenlijk verwerkt in de
praktijk. Het is handig het te kunnen
uitvoeren, zo weet je wat er bedoeld
wordt en hoe het eigenlijk moet gedaan
worden in de praktijk
794 Ja, de cursus is een hulpmiddel om
zelfstandig aan de slag te gaan.
801 Ja, want de leerkracht laat ons zelf
redeneren als we het niet begrijpen.
808 Ja
816 zeer tevreden
870 HEEL TEVREDEN!!!!
891
894 ja (voor mode/naaien gevorderden is er
niet echt theorie)
917 Ik volg al 4 jaar bij jullie les maar dit is
het eerste jaar dat de leerkracht
absoluut geen tijd heeft voor nuttige
tips (klas mix van beginnelingen en
gevorderden).
922 Weinig theorie, vooral praktijk. Soms
lang wachten op uitleg (1/2 uur en
meer) vooraleer je verder kan werken.
Te veel leerlingen in één klas.
931 De theorie dient uit te vloeien in de
praktijk.
952 ja
971 De naailessen zijn vooral doe-lessen en
er komt niet echt veel theorie bij te
kijken. Maar we krijgen voldoende
uitleg op papier en in de les van de
leerkracht.
988 ja verhoudingen ok
1007 Overzichtelijke theorie die goed wordt
toegelicht door de lesgever.
1043 Zeer goede praktische cursus.

neen
Geen minpunten

zeker weten, ieder werkstuk is anders
en zo heb je telkens een andere vorm
om te verwerken

Ja
ja
ja
Ja ik ben op dit moment zeer tevreden.

Ja

ja
Ja

ja
jawel
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1054 Ok
1112 Er worden NOOIT oefeningen gemaakt.
Kennisoverdracht gebeurt via
persoonlijke begeleiding.
1118 Super!
1188 Mijn les gaat niet meer echt over
theorie ... Als we iets niet meer weten
krijgen we hiervoor zeer duidelijke
uitleg en voorbeelden te zien. Er is
ruimte om te proberen en hulp te
vragen voor alles.
1190 ‘t Is enkel praktijk, wat super
interessant is.
1211 Voor mij prima. Ik vind de
praktijkgerichte aanpak in de les mode
perfect. De theoretische uitleg erbij is
ook zeker interessant voor zij die zich
nog meer willen verdiepen in de
materie!
1221 Zeer tevreden. Er wordt niet alleen
theorie gegeven maar ook voorbeelden
van uitgewerkte modellen (dank aan
alle leerkrachten om deze modellen te
maken) waardoor je de theorie beter
aan de praktijk kan koppelen. Af en toe
een stuk maken met een mooi resultaat
als gevolg is extra motiverend.
1224 Is zeer goed.
1225 Mijn opleiding is praktijkgericht. Er is
steeds aandacht om praktische kennis
door te geven ook d.m.v.
ondersteunende cursus elementen.
1256 Ja, ik ben tevreden
1284 Zeker, in de richting die ik volg, kan je
de theorie meteen toepassen in de
praktijk wat ik perfect vind.
1300 Bij de gerichte naaiopleidingen
(lingerie, aanpassen patronen aan
eigen maten) ligt de verhouding goed.
Er wordt bij deze cursussen redelijk wat
theorie gegeven en die is ook nodig.
Vorig jaar volgde ik naaien
gevorderden, maar deze lessen zijn
eigenlijk een veredeld naaicafé en dat
is niet enkel bij één leerkracht. Op
voorhand weet je ook niet welke
module je volgt: zo heb ik al 2x het
certificaat vrijetijdskledij gekregen. Ik
kan snappen dat je zoveel mogelijk
modules wil geven voor je subsidies,
maar dan verwacht ik ook een drietal
basisafwerkingen te zien die specifiek

Ok
Ik stel vast dat verschillende cursisten
gemakkelijke patronen
kiezen/uitwerken omdat de begeleiding
in de les onvoldoende is.
Ok!

Ja, je kiest je eigen project.
Zeker! Je kiest zelf je werkstukken
maar de docent motiveert ook wel om
je eens buiten te comfortzone te
wagen.
Ja! Er is voldoende afwisseling tussen
'zware' theorie en iets eenvoudiger les.

Ja
Zeker, dit komt ook doordat je zelf mag
kiezen wat je maakt.
ja, er is in de theoriegerichte cursussen
voldoende variatie. Geen opmerkingen.
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gericht zijn op de module die je krijgt.
Ook mag er vaker wat klassikaal
uitgelegd worden als iemand een
specifiek probleem heeft. dit heb ik bij
Aisha gezien en als bij Katrien
(vervangster van Marieke) zij nemen
beide soms hun leerlingen samen om
iets uit te leggen. zo kan je leren van
de problemen die anderen tegenkomen.

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP MODE

Vraag 1
De cursisten zijn heel tevreden over de verhouding theorie en oefeningen. Er zijn er enkelen
die niet tevreden zijn over de theorie in de gevorderden modules.
De cursus lingerie 2 is volledig aangepakt (al na het eerste jaar lingerie 2 ). Lingerie 2 wordt
nu lingerie gevorderden.
Vraag 2
Ja, de cursus basis naaien aanpassen (minder theorie) en een cursus gevorderden opmaken
(theorie).
In de hoop dat ze die dan ook lezen….
De afwerkingstechnieken die gedetailleerd zijn uitgewerkt (zo’n 50 tal afwerkingen) vaker
tonen in de les. De cursisten die geïnteresseerd zijn in een bepaalde afwerking, die laten
uitwerken in calico.
In het begin van het schooljaar de kast met afwerkingstechnieken uitgebreid laten zien want
vele cursisten kennen niet eens het bestaan ervan!
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OEFENINGEN EN WERKVORMEN: DEEL 2 (VRAGEN)
Het is de bedoeling dat elke vakgroep gezamenlijk een antwoord formuleert
op de onderstaande vragen. Die antwoorden worden dan aan het verslag
toegevoegd.
Vraag 1
Zijn er bepaalde opmerkingen die ons verrast hebben (zowel in positieve als in
negatieve zin)? Zo ja, waarom?
Vraag 2
Plannen we verbeteracties op basis van deze commentaren? Zo ja, licht toe welke.
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OEFENINGEN EN WERKVORMEN: DEEL 2 (RESULTATEN)
I. ANDERE TALEN
1. DUITS
OEFENING DIE IK LEUK VIND
72 "driloefeningen" voor spraakkunst: ik
bedoel dat een bepaald thema kort in
theorie wordt herhaald en besproken,
daarna iedere les een paar oefeningen
erop. regelmatig en snel omgaan met
een bepaald thema is volgens mij een
zeer goede methode om de kennis bij
te houden en te verdiepen.
346 Kan er geen bedenken. Graag is geen
term die hiervoor in aanmerking komt.
Nuttig of onnuttig zijn wel dergelijke
termen.
350 Spreekoefening waarbij je vragen stelt
aan je medeleerlingen. Deze vragen
werden opgesteld door de leerkracht.
Voordrachten geven over een vrij te
kiezen onderwerp.
363 Leuk om te doen is bijvoorbeeld naar
een filmpje kijken en vragen
beantwoorden. (Op voorwaarde dat het
filmpje niet om de minuut door de
leerkracht onderbroken wordt om
toelichtingen te geven waardoor de
uitdaging verdwijnt) Nadien over de
film discussiëren. Het uitnodigen van
"native speakers".

OEFENING DIE IK ECHT NIET LEUK
VIND

idem

Ik zou het echt niet weten :)

Oefeningen invullen en wachten tot
heel de klas klaar is. Vaak zit je dan
met je vingers te draaien tot iedereen
klaar is of werk je door waardoor je dan
de volgende les niets meer te doen
hebt. Luisteren naar een spreekbeurt
van een klasgenoot die bol van de
fouten staat en veel te lang duurt (daar
werd ondertussen na zeer lang
aandringen en enkele aanvaringen met
de leerkracht iets aan gedaan).
improvisatieoefeningen

367 Oefeningen waarbij je zowel
theoriekennis van de taal als kennis van
het land opdoet.
393 Alles
Mondeling
436 Er is variatie en bemoediging en goede
Ik kan er geen noemen.
sfeer.
455 De meeste dingen wel.
Met 2 of 3 zelf een verhaaltje verzinnen
rond een thema. Meestal heb ik niet
direct inspiratie.
463 Ik ben een beetje een Einzelganger dus
doe graag dingen alleen, maar het
werken in groepjes om de
taalvaardigheid te oefenen is logisch.
Audio-visuele hulpmiddelen zijn prima.
Van mij mag er ook sprake zijn van
“huiswerkopdrachten”.
483 Zelf situaties in de gevolgde taal
Oefeningen per 2 of per 3.
beschrijven / uitdrukken.
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504 Schrijfoefening, presentatie voor de
klas.
538 Klassikale oefeningen.
574 Film bekijken en woordenschat uit de
film bespreken. Bv. 15 min naar film
kijken en dan
bespreken/uitleggen/mening geven
erover...
608 Landeskunde
690 Gesprek
701 Conversatie met andere cursisten
714 Er worden regelmatig oefeningen
gegeven om in kleine groepjes te
werken waardoor er interactie is tussen
de leerlingen en waarbij de leerkracht
regelmatig ondersteuning komt geven.
725 Korte oefening om een bepaald
onderwerp uit de grammatica te
herhalen (vb. geslacht van de
woorden), gewoon mondeling, duurt
max 10 minuten of zo, maar wel elke
les opnieuw.
739
742 Oefening per twee met zelfcontrole Je
kunt dus jezelf controleren en zien waar
je fouten gemaakt hebt.
751 Rollenspel
752 Conversatieoefeningen vind ik leerrijk
en praktisch.
806 Bij goede theorie is het normaal dat
ook de oefeningen goed verlopen en
dientengevolge ook leuk zijn.

839 Spreken en verbeterd worden.
902 De combinatie van theorie - Praktijk landenkennis - kruiswoordraadsels spreekbeurten.
934 Nieuwsberichten bekijken - opschrijven
wat we gecapteerd hebben en achteraf
in groepjes bespreken. Dit zijn
tegelijkertijd luister/schrijf en
taalvaardigheidsoefeningen. Up-todate, leuk en zeer leerrijk!
1044 Ik ben misschien een uitzondering,
maar ik houd wel van grammatica! Op
het einde van de les zijn
kruiswoordraadsels e.d. wel leuk.

Eén uur uitleg over Adjektivdeklination
(voor de 10de keer) en heel veel
oefeningen over adjektivdeklination.

spreekbeurt
Luister-controle- oefeningen, daar er
dikwijls te snel wordt gesproken.

geen film
Die oefeningen en leesopdrachten in
dat verplichte handboek.

Bij meerdere cursisten zijn
spreekbeurten regelmatig een kleine
marteling, een goede stimulans en een
perfecte omschrijving van de bedoeling
hiervan, dit door de leraar/lerares, kan
voor de cursist al een grote
geruststelling betekenen en een deel
van het angstgevoel verminderen.
Geen enkele. Elke werkvorm heeft
haar nut.
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1061 De onderlinge conversaties in de
vreemde taal, evenals de oefeningen op
grammatica.
1104 Spreekoefeningen met betrekking tot
de grammatica die we gezien hebben.
Duitse kruiswoordraadsels oplossen.
Luisteren naar filmpjes en reportages
over Duitse streken/steden/
nieuwsberichten etc...
1147 Oefeningen "grammatik" en dit van a
tot z. Spreekoefeningen /
spreekbeurten.
1234 Leesoefeningen, Landeskunde ,
grammatica, filmpjes, het opzoekwerk
voor een presentatie
1253 Voor de drie talen die ik nu volg wordt
de theorie supergoed uitgelegd en er
volgen steeds oefeningen zodat de
leerkracht weet of de theorie al dan niet
duidelijk is. In het tweede deel van de
les worden dan oefeningen gemaakt
onder de vorm van dialoog op de
geziene theorie. In de hogere jaren,
voor mij Spaans 9,wordt elke les een
item uit de actualiteit besproken maar
zodanig dat het altijd een oefening is op
de eerder geziene theorie. Deze manier
van werken is werkelijk super
aangenaam, interessant en maakt dat
wij met de ganse groep uitkijken naar
het lesmoment. Veel respect voor de
leerkracht die dit week na week
voorbereidt.
ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP DUITS

V1
V2

OEFENINGEN
Afwisseling, variatie, mix,
Oefeningen met zelfcontrole per 2
Improvisatie, verhaaltjes verzinnen,
per 2 of 3 werken
1 uur uitleg over de Adjektivdeklination (voor de 10de keer) en heel veel
oefeningen over de Adjektivdeklination
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2. ENGELS
OEFENING DIE IK LEUK VIND
31 Spreekoefeningen
63 Gewoon converseren in het Engels met
elkaar over verschillende onderwerpen.
71 Verbaal oefenen
88 Alles wat in de Engelse conversatie aan
bod komt is prima: interessant, vaak
verrijkend en onderwerpen toegankelijk
zodat ieder er aan kan deelnemen.
98 Individueel oefeningen maken en
daarna samen verbeteren.
129 Ik vind het heel leuk als je zou kunnen
werken met computer in de les, wat
niet haalbaar is natuurlijk maar
misschien veel meer met PowerPoint en
dingen opzoeken op internet en van
daaruit les te geven. Ze hebben
allemaal een beamer in de klas maar
die wordt praktisch nooit gebruikt. Het
is flitsend, leuk en variërend. Taal op
de beamer zou ik écht leuker vinden ,
geeft ook veel meer de kans om luidop
te spreken en een interactie te creëren
tussen de cursisten en leerkracht.
164 Mondeling en oefeningen, waardoor de
leerkracht uitspraak kan verbeteren .

189 bespreken van de actualiteit, een tekst
lezen
251
260 We luisteren naar een liedje en
bepreken nadien de tekst.
307 Vertalen van een gesproken tekst in
beide richtingen. E-NL of NL-E.
357 elke les wordt gestart met een
conversatie over de actualiteit, de
gelezen teksten bieden ruimte om ons
eigen mening te formuleren
374 Het lezen van teksten die voor gidsen
informatief zijn en zoeken naar de
juiste bewoordingen in de gelezen
teksten zijn leerzaam en ook leuk. De
geleerde stof, woordenschat en ook de

OEFENING DIE IK ECHT NIET LEUK
VIND

Te veel tijd met een beetje
kinderachtige oefeningen bv. in een rij
gaan staan om groepjes te maken.
Steeds in je boek kijken en dat klassiek
ieder hoofdstuk afhandelen zonder ooit
eens iets anders op te zoeken op
internet en samen op de beamer
bekijken.
Eigenlijk, in onze lessen is dit een
werkvorm die ik meegemaakt heb in
mijn humaniora 50 jaar geleden!

Groep- duo oefeningen, want niet elke
student is even gemotiveerd, één van
de redenen dat ik mijn Engels voor dit
trimester ben gestopt (buur had geen
zin in mondelinge oefeningen, waardoor
ik die niet kon maken).
Groepsgesprekken wegens te veel
lawaai in de klas.

Teksten of oefeningen in een handboek
moeten gezien worden als vertrekpunt
en dienen niet slaafs gevolgd te
worden. Gelukkig hebben wij geen
handboek en worden de lessen
opgebouwd rond de actualiteit.
Grammatica zie ik als een noodzakelijk
kwaad, maar het blijft belangrijk om de
juiste “tenses” te gebruiken , ik doe dit
minder graag, maar het is nodig dat je
mensen toch een beetje kunt
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juiste grammatica worden op een
aangename wijze gegeven. Wat
natuurlijk het leukst is zijn de
opdrachten om een voorstelling te
geven over een onderwerp en daarbij
door de leerkracht gecorrigeerd worden
waar nodig. Leerrijk en leuk.

410
412 stukje toneel spelen, actuele
documentaire bekijken en
bediscussiëren
448 Klassikale gesprekken vind ik plezant
en leerrijk. Oefeningen thuis
voorbereiden doe ik graag maar wordt
meestal niet gevraagd. Ik zou graag
eens een boek(je) lezen en klassikaal
bespreken.
524 een stuk grammatica grondig en (
misschien vooral ) overzichtelijk
uiteenzetten en dan oefeningen maken
557 Conversatie waarbij je gecorrigeerd
wordt.
570
573 Praten over de actualiteit in het land
waarvan we de taal leren.
598
685 Luisteroefeningen en schrijfoefeningen

731
749
769
772
775
781

Samen converseren.
Logopedie
spreken
Zoveel mogelijk proberen te leren
praten.

786 Dialoog in taal is zeker een must
806 Bij goede theorie is het normaal dat
ook de oefeningen goed verlopen en
dientengevolge ook leuk zijn.

aanspreken met gebruik van de juiste
werkwoordsvormen.

working in pairs
Gesprekken in beperkte groep vind ik
minder aangenaam.

boekbespreking waarbij onnodige
details besproken worden en waarbij
vergeten wordt over de essentie te
discussiëren
Tafelgesprekken. Er kan te weinig
gecorrigeerd worden.
per twee praten over een lesonderwerp
spreekbeurt geven
Oefeningen op het gebruik van de
tijden (werkwoorden ) maar ze moeten
gegeven worden. Engelse conversatie
is immers voor mij geen probleem maar
het correcte gebruik van de tijden is
een ramp.

Chamilo
teksten ontleden
Wat mij tegensteekt zijn de examens,
daar heb ik helemaal geen behoefte
aan en zorgt voor nodeloze stress. Ik
begrijp wel dat jullie dit moeten doen
om subsidies te bekomen.
Bij meerdere cursisten zijn
spreekbeurten regelmatig een kleine
marteling, een goede stimulans en een
perfecte omschrijving van de bedoeling
hiervan, dit door de leraar/lerares, kan
voor de cursist al een grote
geruststelling betekenen en een deel
van het angstgevoel verminderen.
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819 We lezen veel teksten luidop
(individueel) ... is een goede oefening.
Alle oefeningen zijn goed en
aangenaam uit de cursus.
828
830 Laatstleden was er een bepaald beroep
waarheen we moesten gaan voor
sollicitatie , dat was leuk en praktisch,
voor de baas en de sollicitant. We
moesten wel spreken, het is dat wat
ons verplicht de juiste woorden en
zinnen te maken. De praktijk !!!!!!!!
832 Een oefening in de vorm van een spel.
vb. raadsel oplossen, iets beschrijven
dat anderen moeten raden.
841
861 werkwoorden, voorzetsels, etc....
955 Een summary maken, leren praten, wat
we doen, je moet toch eerst de basis
begrijpen, oefeningen op de tijden
kortom wat we doen in de klas.
973 Een ingevuld voorbeeld in een oefening
verduidelijkt de opdracht.

976 Alle oefeningen waar we meer kunnen
praten.
989 Engelstalige muziek beluisteren en deze
bespreken.
1001 Conversatie in groepjes rond een
thema. Spreekbeurten die voorbereid
zijn.
1003 Veel spreekoefeningen !
1013 praten in groepjes, oefeningen maken
in groepjes
1021 hedendaagse actualiteit bespreken,
kunst, grammar herhalen en nog eens
uitleggen
1055

1077

Improviseren en een voordracht geven
doe ik niet graag, maar hoort er wel bij
natuurlijk.

Spreken over familiezaken, want ik heb
veel traumatische ervaringen
meegemaakt, die mijn leven nog steeds
beïnvloeden.
Soms zie ik het nut niet echt in van
conversatie met medestudenten die de
taal ook niet echt correct gebruiken.
tekst lezen en daarna vragen erover
oplossen
Ik kan er geen bedenken, ik vind de
Chamilo-oefeningen tijdrovend, en
altijd een probleem om op te starten.
Daar ik hoorapparaten draag is het me
praktisch onmogelijk om de
luidsprekers te verstaan. Vooral als er
nog achtergrondgeluiden (meestal
muziek) te horen is. De stem van de
leerkracht is voor mij veel beter.
al die grammatica-oefeningen
testen

Geen spelletjes, aub.
Volwassenenonderwijs.
te veel van hetzelfde , ik hou van
afwisseling
zelf oplossingen zoeken
Ik hou niet zozeer van
groepswerk/groepsgesprekken tijdens
de taallessen, maar uiteraard is dat
persoonlijk. De andere leerlingen zijn
niet altijd mensen waar je iets van kunt
leren, de leerkracht wel, die spreekt de
taal correct.
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1080 Gedachtenwisseling over actuele
onderwerpen
1114 Invuloefeningen gebaseerd op
woordkennis.
1203 conversatie over algemene
onderwerpen : daar weet ieder iets
zinnig over te zeggen of over specifieke
onderwerpen die voldoende
gedocumenteerd zijn
1206 Zou leuk zijn om even een filmpje over
het betrokken land bekijken en leren
bespreken dit zou de saaie grammatica
wat verlichten, ik weet goed genoeg dat
je voor een taal moet studeren maar
het kan leuker zonder al die
rompslomp.
1217 Grammatica.
1243 De ondersteuning bij het voeren van
een kleine conversatie in het Engels is
zeker stimulerend om door te zetten.
1272 spreken door vb. rollenspel, toneeltje

boekbespreking
Minder leuk: werkwoordsvormoefeningen
in kleine groep praten met mensen die
ofwel geen mening hebben ofwel geen
argumenten om mening te staven
saaie bedoening het Engels boek

Niet echt iets

alleen spreken voor de klas...beter in
groep!

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP ENGELS
Oefeningen en werkvormen (deel 2)
Vraag 1 Zijn er bepaalde opmerkingen die ons verrast hebben (zowel in positieve als in
negatieve zin)? Zo ja, waarom?
Sommigen vragen meer culturele info, anderen vinden in groepjes werken niet leuk
Vraag 2 Plannen we verbeteracties op basis van deze commentaren? Zo ja, licht toe welke.
Pairwork vermijden en spreekbeurten in tijd beperken
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3. FRANS
OEFENING DIE IK LEUK VIND
60 Rollenspel
71 verbaal oefenen
88

93 Vragen en antwoorden in dominovorm
waarbij iedereen alert is, meedenkt en
ook aan het woord komt.
97 Conversatie in kleine groepjes
104 Conversatie.
109 Gespreksvormen. Presentatie eigen
onderwerp en daarna kort gesprekje
daarover met docent en medecursisten.
Integratie actualiteit.
120
121
147 Bespreken in kleine groepjes van een
opgegeven onderwerp
164 Mondeling en oefeningen, waardoor de
leerkracht uitspraak kan verbeteren .
227 Thematische gesprekken rond actuele
thema's.
306 de luisteroefeningen
317 discussie over de actualiteit
375 Dialogen op fiches, waarbij de
gesprekspartner de oplossing ziet van
de vertaalde zin.
387 Luister- en conversatieoefening
401 opdrachten thuis voorbereiden
422 Conversatie; boekbespreking
424 Tekst en woordenschat, in kleine groep
discussiëren.
445 Gezamenlijk zinnen verbeteren
537 De oefeningen zijn ok, alleen te weinig.

555 Film - Filmreview schrijven. Voorstellen
van recepten.

OEFENING DIE IK ECHT NIET LEUK
VIND

In Franse conversatie verschilt het
niveau van de cursisten danig en als
men dan in het “verkeerde” kleine
groepje terecht komt is dat brute pech
en slecht voor de motivatie. De
leerkracht moet natuurlijk roeien met
de riemen die ze heeft ....
Alle oefeningen en werkvormen waren
plezant!
Luisteroefeningen en dan woorden en
teksten invullen vind ik het moeilijkst
en daardoor natuurlijk niet erg leuk

Per twee praten

Groep- duo oefeningen, want niet elke
student is even gemotiveerd.
Louter oefeningen uit het handboek als
test of dril.
in kleine groepjes dialogen oefenen
moeilijke, niet courante woorden
Een gesprek voeren zonder houvast,
want daarvoor beheers ik de taal
onvoldoende en durf ik niet te spreken.
Grammatica maar dat gebeurt nog
zelden in de conversatiegroep.
iedere week actualiteit bespreken op
eenzelfde manier
Radiofragmenten beluisteren en daarna
vragen oplossen.
Alle oefeningen of werkvormen zijn
aangenaam
Het ter plaatse verzinnen van teksten.
Ik heb de taal nog onvoldoende onder
de knie en moet te veel zoeken naar de
juiste woorden.
Lezen en erover praten.
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564 De les is in zijn geheel leuk, zowel
theorie als de praktische oefeningen.
585 grammatica en spreken, doen inspelen
met mekaar
591 conversatie
625 Conversatieles
630 Alles van grammatica vind ik super
704 goede oefening: gesprekken in de
realiteit nabootsen
732 Dialogen. Raadsels oplossen.
760 Invuloefeningen.
761 taalspelletjes

767 Zinsconstructies en gebruik van tijden.
800 Conversatie
813 Zowel praten in groep als oefeningen
op de grammatica. Beiden zijn leuk en
noodzakelijk zolang het maar geen
ganse avond oefeningen zijn op één
onderdeel van de grammatica.
832 Een oefening in de vorm van een spel.
vb. raadsel oplossen, iets beschrijven
dat anderen moeten raden.
865 Raadsels, spreekoefeningen,
kruiswoordraadsels...
866 grammaticale oefeningen,
spreekoefeningen in allerlei vormen,
behalve rollenspel
901 Een onderwerp of oefeningen in
groepjes bespreken of oplossen.

903 Gesprekken tussen leerlingen onderling
of klassikaal over een bepaald
onderwerp.
919 Ik doe heel graag begrijpend lezen en
dan antwoorden op vragen die je dan in
de tekst terugvindt .
949 Boekbespreking
964 dictee
967 Per twee discussiëren over bv. 'train ou

video en film
nutteloze grammatica
Ik doe alles graag

enkele pagina’s lezen in het handboek,
woordenschat en daarop oefeningen
maken: hiervoor heb je geen leerkracht
nodig !!
Grammatica!
Een voorstelling geven van iets zonder
dat er vooraf iets van voorbereiding kon
gebeuren. Vb. vertel eens over die
film....
spreken over familiezaken, want ik heb
veel traumatische ervaringen
meegemaakt, die mijn leven nog steeds
beïnvloeden.

rollenspel
Opdrachtjes doorheen de klas uitvoeren
onder de vorm van verplaatsen en door
de klas heen korte gesprekjes voeren.
Dit is eerder schools, lijkt op een
stoelendans en ervaar ik als storend.
Ik word niet graag voor de groep getest
bij bepaalde oefeningen als deze mij
niet goed liggen of ik de theorie nog
niet voldoende beheers. Dit motiveert
niet.

Eindelijk doe ik alles graag , maar
werkwoorden iets minder ,maar het kan
niet anders. Ook al wordt alles heel
goed uitgelegd
Minder : discussiëren over actualiteit
toets
Die zijn er niet, maar persoonlijk
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avion'. Daarna veranderen van
onderwerp en van partner.
978 De legendarische eerste 5 zinnetjes om
te vertalen van het Nederlands naar het
Frans.
1030 Ik ben tevreden met wat gebeurt.
Indien men de leerstof toetst met een
(b.v. een niet-bindende) evaluatievorm
vind ik dat eigenlijk ook niet slecht. Op
die manier word je wel getriggerd om
eens te studeren. Uit mezelf doe ik dat
misschien te weinig. (nogal wat andere
bezigheden waardoor ik de leerinhoud
wat te veel links laat liggen)
1055

1080 Gedachtenwisseling over actuele
onderwerpen
1094 Een interactieve oefening. Of een
oefening met Franse liedjes/Franse film
waaruit fragmenten worden getoond en
we iets mee moeten doen. Ook meer
oefeningen op werkwoorden en hun
vervoegingen.
1115 Eerst krijgen we een stukje theorie, en
dat wordt daarna onmiddellijk geoefend
door met 2 intensief te praten, of door
vraag-antwoord van de leerkracht,
waarbij iedereen aan bod komt.
1126 Het gewoon onderling communiceren
met de leraar als moderator en
verbeteraar .
1139 Van gedachten wisselen over actuele
onderwerpen.
1152 Wel , ik vind het leuk om de tijd te
krijgen om een oefening te prepareren
samen met een colléga zodat je kan
overleggen waarom je voor het ene of
andere antwoord kiest .
1203 conversatie over algemene
onderwerpen: daar weet ieder iets
zinnigs over te zeggen of over
specifieke onderwerpen die voldoende
gedocumenteerd zijn
1215 Vertaling van actualiteit. Discussie over
diverse onderwerpen.
1248 Theorie afgewisseld met conversatie
over de actualiteit! Actuele boeken

verkies ik gesprekken met de hele klas
boven groepjes van 3 of 4.

De leerkracht probeert de leerstof
veelzijdig te benaderen waardoor er
meerdere oefeningen aan bod komen,
dus geen probleem.

Ik hou niet zozeer van
groepswerk/groepsgesprekken tijdens
de taallessen, maar uiteraard is dat
persoonlijk. De andere leerlingen zijn
niet altijd mensen waar je iets van kunt
leren, de leerkracht wel, die spreekt de
taal correct.
boekbespreking
Een (soms simpele) oefening waar de
leerkracht dan de ganse groep
overloopt om iedereen zijn antwoord te
horen. Dit is soms langdradig.. Vb een
schrijfoefening of luisteroefeningen
waarbij iedereen aan de beurt komt.

Onderlinge communicatie in groepjes.
Er wordt onderling gesproken, zonder
directe correctie.
boekbespreking
Voorlezen, haat ik als de pest , gewoon
omdat ik het niet goed kan en bijgevolg
ook niet graag doe.
in kleine groep praten met mensen die
ofwel geen mening hebben ofwel geen
argumenten om mening te staven
pure grammatica
Voortdurend herhalen
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lezen, kranten enz.

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP FRANS
OEFENINGEN EN WERKVORMEN: DEEL 2
1 Zijn er bepaalde opmerkingen die ons verrast hebben (zowel in positieve als in negatieve
zin)? Zo ja, waarom?
-

-

De enquête was in het algemeen heel positief.
Er zijn enkele negatieve opmerkingen die ons niet erg verrast hebben. Het is een
afspiegeling van onze maatschappij : nooit iedereen is tevreden.
- luisteroefeningen : soms moeilijk te verstaan
- in de conversatiegroepen : verschil in niveaus
- te weinig afwisseling in bespreken van actualiteit
- video of film : niet relevant
- onderwerp is altijd goed voorbereid
- communicatie in kleine groepjes : geen directe correctie

2 Plannen we verbeteracties op basis van deze commentaren? Zo ja, licht toe welke
-

-

-

Vooral bijsturen van negatieve puntjes:
Bij luisteroefeningen, de audiofragmenten ter beschikking van de cursisten stellen of ze
via mail opsturen naar de cursist
bij heterogeniteit van groepjes, de cursisten uitleggen waarom we dit soort oefeningen
geven en hen overtuigen van de voordelen. Niet iedereen spreekt even gemakkelijk
voor een grote groep.
Ook de groepen meer afwisselen.
Ook meer werken met peer feedback en - evaluatie waarbij de cursisten mekaar gaan
evalueren en feedback geven.
Meer variatie bij het aanhalen van actualiteit
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4. ITALIAANS
OEFENING DIE IK LEUK VIND
34 Rollenspel in vreemde taal
35 Groepsconversatie
Cultuur: info over een bepaalde
streek/auteur/....
68 Conversatie
89 Presentatie van een onderwerp en
discussie erna

96 Bespreking actualiteit. Typische
woordenschat.
98 Individueel oefeningen maken en
daarna samen verbeteren.
107 Rollenspel, iedereen krijgt bepaalde
quotes die je al dan niet verdedigt en
dan ontspint zich een gesprek tussen
alle leden.
127 Conversatie met medestudenten.
Presentatie van eigen werkstuk.
129 Ik vind het heel leuk als je zou kunnen
werken met computer in de les, wat
niet haalbaar is natuurlijk maar
misschien veel meer met PowerPoint en
dingen opzoeken op internet en van
daaruit les te geven. Ze hebben
allemaal een beamer in de klas maar
die wordt praktisch nooit gebruikt. Het
is flitsend, leuk en variërend. Taal op
de beamer zou ik écht leuker vinden ,
geeft ook veel meer de kans om luidop
te spreken en een interactie te creëren
tussen de cursisten en leerkracht.
134 Het babbelen in de les
140 Na een introductie a.d.h.v. een tekst of
een filmpje in het Italiaans mekaar
interviewen, trachten te achterhalen
waarover het eigenlijk gaat. Rollenspel,
ook al is dit moeilijk. Raden waarover
een artikel gaat a.d.h.v. een
krantenkop enz. De juiste verklaringen
van uitdrukkingen en nieuwe
woordenschat zoeken. Kortom: wat we
dit jaar in de les doen.
153 Onderlinge conversatie en wederzijdse

OEFENING DIE IK ECHT NIET LEUK
VIND

Verplicht praten in groepjes over een
net gezien filmfragment of gelezen
tekst zonder begeleiding van de
leerkracht. Dit ontaardt snel in een
gesprek in het Nederlands en
veroorzaakt , vanwege het groot aantal
cursisten, te veel lawaai.
Minder gebruikte werkwoordvormen.
Te veel tijd met een beetje
kinderachtige oefeningen bv. in een rij
gaan staan om groepjes te maken
Een voordracht geven

Steeds in je boek kijken en dat klassiek
ieder hoofdstuk afhandelen zonder ooit
eens iets anders op te zoeken op
internet en samen op de beamer
bekijken.
Eigenlijk, in onze lessen is dit een
werkvorm die ik meegemaakt heb in
mijn humaniora 50 jaar geleden!

Luisteroefeningen zijn wel heel moeilijk,
soms wordt er veel te vlug gesproken.
"Vertel over het weekend." N.B. Dit
hebben we dit jaar gelukkig nog nooit
hoeven te doen.
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bevraging over het lesonderwerp.
180 Interactief bezig zijn. Praten vind ik
superleuk maar het liefst in groep.
188 Luisteroefeningen die gegeven worden
in de vorm van een film , om nadien de
vragen over het thema die voorkomen
in de film , te beantwoorden .
Politieke actualiteit bespreken zoals
bijvoorbeeld de klimaatopwarming, ...
191 Een opdracht zelf of met twee personen
voorbereiden en dan achteraf op een
leuke manier delen met de rest van de
klas door bv. te moeten raden, te
bevragen,....
203 conversatie met kaartjes: de vraag in
het Nederlands lezen -> omzetten in
het Italiaans en ze stellen aan iemand
anders, die de vraag dan in het
Italiaans moet beantwoorden.
209 Groepsgesprekken, in kleinere groepen,
waarbij iedereen voldoende aan het
woord kan komen.
228 Wat theorie want je vergeet veel en
dan een gesprek over een actueel
thema en dan een wat langer durend
thema. Film, geschiedenis, politiek...
236 conversatie over actualiteit
241 Quiz met kahoot.
249 Vooral de luisteroefeningen, al ben ik er
niet zo goed in.
250 Italiaanse teksten ontleden en daarover
(eventueel in groepjes) debatteren.
277 conversatie

293 Iedereen krijgt de kans om zich uit te
drukken. Een onderwerp komt aan bod,
bv. met een voorbeeld, een video, een
nieuwsbericht, een tekst en er ontstaat
een spontaan gesprek.
319 De conversaties in kleine groepjes zijn
prettig en leerrijk. Je wordt
gecorrigeerd, je verrijkt je
woordenschat. Prettig zou ook zijn om
bijvoorbeeld zelf eens een korte
uiteenzetting te geven over een thema
(zoals we nu voor de schriftelijke test
doen: een korte uitstap beschrijven,

Luisteren naar te moeilijke fragmenten,
zonder ondertiteling.
Dit hangt af waar je persoonlijke
interesse naar uitgaat , Ik doe elke
oefening graag als het onderwerp mij
interesseert. Bepaalde perioden in de
geschiedenis , opera , boeien mij
minder, dus ook de oefeningen hiervan
afgeleid boeien ook minder, maar hier
heb ik dus geen probleem mee.
Moeilijke gedachten formuleren met het
beetje Italiaans dat ik ken.

Rollenspellen

grammatica (maar o zo nodig)
Oefeningen die eindeloos herhaald
worden in licht gewijzigde vorm. Maar
dat komt niet veel voor.
Passato remoto oefenen.
de herhalingen van sommige
noodzakelijke en moeilijke
grammaticadelen (maar je moet
erdoor)

Er is niet echt iets wat ik niet graag doe
in de les, alles is nodig, alleen mag het
wat vlugger gaan. Bijvoorbeeld ruim 2
maanden lang de imperfetto, passato
prossimo en trapassato prossimo
bestuderen vind ik echt te lang.
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iets over de stad vertellen, ...).
334 Klassikaal converseren over diverse
onderwerpen inclusief de docent.
337 Ik wil alles geschreven zien staan
voordat ik het in dat bovenkamertje
opgeslagen krijg. Al wat met de
taalboeken zelf te maken heeft is ok. Ik
koop zelf vele taalboeken en ik vind het
heerlijk om daar ook thuis mee aan de
slag te gaan...

342 grammatica Italiaans 11 is voorbij,
enkel nog toepassing en indien nodig
herhaling
369 Zelf iets naar voor brengen
377 Spreekoefeningen
378 Het toepassen van de geleerde
grammatica in: invuloefeningen,
conversaties, verbindings- en
substitutie-oefeningen zijn voor mij het
meest interessant.
390 vragen over je persoonlijke kennis van
een onderwerp, op te zoeken, en naar
voor brengen in een volgende les
406 Begrijpend lezen en navertellen conversatie
471 Individueel. Wij moeten steeds in
groepjes werken en dat is tijdverlies en
onduidelijk.
486 verwoorden van een opinie over de
meest onmogelijke onderwerpen in een
vreemde taal

Conversatie in kleine groepjes zonder
participatie van de docent.
Aan de mondelinge praatpogingen heb
ik ronduit een hekel in de beginfase
(eerste 2 jaren). Voor mij hoeft dat
praten ook niet. Ik wil ENKEL de
woordenschat en spraakkunst echt
onder de knie krijgen. Ik wil mensen,
boeken, de teksten van muziek
begrijpen....Komt het praten later ok,
komt de klik niet dan is dat net zo
prima... Wat heeft het voor zin om 4
sukkelaars samen te laten praten , niet
eens wetend of we juist bezig zijn of
niet, de leerkracht kan nl. niet bij 5
groepjes tegelijk zijn...Hoe kan je
trouwens gaan praten over 'n
onderwerp waarvan je de woordenlijst
net 10 minuten ervoor kreeg? De
nieuwe teksten lezen om de uitspraak
te leren is nog ok maar daar krijg ik
dan weer de kans niet voor omdat ik
gezegd heb geen mondeling te willen
doen... Toen ik vroeg: waarom laat je
me dan niet gewoon af en toe 'n stukje
lezen.....kreeg ik te horen dat ze dat al
niet meer 'durft' vragen ... terwijl het
volgens mij toch overduidelijk is dat
lezen 10 x makkelijker is dan zelf
praten....

Grammaticale oefeningen
Sommige oefeningen uit het werkboek.
Ik doe alles graag.

filmfragmenten beluisteren en
onmiddellijk reproduceren en
bespreken
examen - nu niet meer
zie hierboven
rollenspel
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498 Men kan veel spreken
545 Artikels lezen, praten, liedjes, filmpjes,
luisteroefeningen
595 Samenwerken per twee liefst niet meer.
Vorig jaar (1ste jaar) werkte de
leerkracht met kaartjes waarop
eenvoudige opdrachtjes stonden. We
keken ook naar geprojecteerde situaties
en mochten in groep zoeken welke
woordenschat, uitdrukkingen erbij
pasten.
648 Conversatie
654 Dictee, vertalen, samen tekst
opzeggen, liedjes zingen

669 Lange invuloefeningen om grammatica
en werkwoordvervoegingen veelvuldig
te trainen

696 Groepswerkjes zijn fijn om doen en
heel leerrijk. Ook de toelichtingen via
internet op Wikipedia, filmpjes of soms
een lied.
700 Onder quizvorm vind ik oefenen altijd
leuk.
705 - Eigen voordracht brengen voor de
klas
- Discussie over actuele problemen en
nieuws
716 bv. beschrijven wat men tijdens het WE
gedaan heeft, of tijdens de vakantie.
Korte film zien in de geleerde taal.
733 discussies in kleine groepen
738 De conversatiegroepjes zijn een
prettige oefening. Ook op basis van een
filmpje/tekening/foto aan iets een eigen
interpretatie geven en zo de theorie
toepassen in de praktijk.

Ik doe alles graag.

Luisteroefeningen doe ik niet graag. Ik
begrijp het niet goed. Ik weet wel dat
het belangrijk is om gewoon te worden
aan het Italiaans. Als ik thuis naar tv
kijk, helpen de onderschriften heel veel.
Ik zou liever beeldmateriaal hebben als
ik een luisteroefening doe. Het beeld
bevordert dan het begrijpen.
Grammatica
In groepjes werken (lavorate in
coppia), je moet dan met je gebuur in ‘t
Italiaans allerlei zaken bespreken. Ik
leer hier niets van, en mijn gebuur ook
niet: noch ik noch mijn gebuur spreken
Italiaans. Is in ‘t beste geval gewoon
tijdverlies, in ‘t slechtste geval leer je
verkeerde dingen.
Ik hou helemaal niet van de
praatoefeningen. Ik ben helemaal niet
creatief en weet niet wat te zeggen.
Bovendien is de woordenschat te
beperkt om dit op een aangename
manier te kunnen doen. Indien men
vooraf een onderwerp zou kennen om
thuis voor te bereiden, zou dit al veel
aangenamer zijn. Op die manier heb je
de tijd om woorden m.b.t. dit
onderwerp eigen te maken. In de les
moet alles veel te snel gaan
Vooraan praten in de klas

Spreekoefeningen in kleine groepjes.
Grammatica

spreekbeurt
Ik ga graag naar de les en heb niet echt
een probleem met wat dan ook. Waar
ik buiten de klas wel een probleem mee
heb, zijn de e-oefeningen. Deze bieden
volgens mij geen meerwaarde. Die tijd
zou veel beter kunnen besteed worden
aan bijvoorbeeld conversatie.
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780 Groepsgesprekjes.
790 Quiz / Conversatie met toepassing van
grammaticale theorie
810 Oefeningen maken in dialoog met een
andere student. Zo vul je mekaar aan
en corrigeer je mekaar.
822 Interactief praten over actualiteit
831 een werkvorm waarbij iedereen aan
bod komt
834 Presentatie geven
836 Luisteroefeningen, opgave van het
thema voor de les, verwijzing naar
interessante websites, gezamenlijke
activiteiten zoals bezoek aan optreden
of film of tentoonstelling.
864 Ik vind het werkboek invullen zeer leuk.
Je kunt jezelf testen. Achteraan staan
de oplossingen en je kunt ondertussen
nog uitleg vragen aan de leerkracht.
874 In het eerste jaar hadden we heel veel
variatie in het soort oefeningen en die
lieten toe om op een speelse en
aangename manier de leerstof te
verwerken. De manier waarop die
oefeningen aangebracht werden was
hierbij minstens even belangrijk.
915 Elk om de beurt een antwoord geven.
Deze manier van lesgeven gaat goed
vooruit en je blijft alert.
944 Ik werk graag alleen aan een oefening
als ik voldoende tijd krijg om erover na
te denken.
966 Onderlinge conversatie met
medecursisten
1006 Groepsgesprekken
1018 Elke vorm van oefening over
grammatica, woordenschat, luisteren,
etc. alleen of in groep.
1038
1041 Luisteren naar de Italiaanse dialogen op
Intertaal
1066 De grammaticale oefeningen die we
dan samen verbeteren. De conversatie
(in de vorm van een kleine
spreekbeurt) die we aan de hand van
een tekst in klas doen. Deze tekst
krijgen we een week op voorhand mee
naar huis om voor te bereiden en gaat

Grammatica na de pauze

Invuloefening
ben geen liefhebber van politieke
thema's
Per 2 werken met telkens dezelfde
persoon
Te grote klassen voor conversatie

Oefeningen waarbij je dingen over
jezelf moet vertellen in groepjes om de
woorden te leren. Bijvoorbeeld, 'hoe
ziet jouw dag eruit?'
Soms moeten we een tekst opstellen
samen met medecursisten maar dat
gaat moeizaam omdat we nog te weinig
van de taal kennen.
Aan het bord gaan (verlegen)
Rollenspel. Maar: heeft wel een grote
meerwaarde dus toch nuttig.

zeker geen kinderachtige oefeningen in
groepjes
Dialogen met 2 cursisten
Saaie teksten over oude Romeinse
geschiedenis lezen en proberen te
begrijpen. Videofilmpjes over allerlei
kooktoestanden en recepten.
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altijd over een specifiek thema. Is zeer
leerzaam: eerst thuis de tekst lezen,
begrijpen, dan in eigen woorden
herschrijven om het dan in de klas voor
te brengen.
1074 Speed dating aan de hand van vragen,
zo heb je om de 5 minuten een andere
vraag en leer je nieuwe woordenschat
en flexibiliteit. De leerkracht controleert
en corrigeert.
1109 conversatie
1129 gesprek
1165 Zie vorig commentaar
1173 Ik volg Italiaanse les, het zou
interessant zijn om de oefeningen af te
stemmen op wat je dagelijks nodig hebt
in het courante leven. Bv. : eten kopen,
de weg vragen, over het weer praten,
hotel reserveren, iedere les een
krantenartikel analyseren (over een
toneelstuk een film, een politieke
gebeurtenis, enz... zodat je wat kan
meepraten met Italianen in Italië.
1196
1222 oefeningen grammatica
1236 Uiteraard het onderling converseren
over een item.
1261 Luisteren naar Italiaanse opnames.

1270 Een quiz waarbij de vragen en
antwoorden volledig in het Italiaans zijn
(in mijn geval dan). Zo leer je spreken
en redeneren, want je moet in overleg
met je medestudenten.
1273 kruiswoordraadsel invullen op basis van
nieuwe (en herhaalde) vocabulaire,
regelmatig herhalen van de leerstof
(ook van vorige jaren) samen met
oefeningen die alles nogmaals
verduidelijken
1278 Schriftelijke oefeningen
1285 Overlopen van de Italiaanse actualiteit;
inbreng van de cursisten door middel
van korte voordrachten.
1295 Maakt mij niet echt uit, of ik een les
boeiend vind hangt vooral af van of het

Een "free for all" conversatie die algauw
ontaardt in chaos.

oefeningen die te lang over hetzelfde
gaan, waar ieder op zijn beurt
antwoordt, rijtje afgaan
grammatica
Chamilo
een stukje interview is te moeilijk. Er
wordt te vlug gesproken zodat je enorm
veel herhalingen nodig hebt vooraleer
je alles begrijpt.

groepsoefeningen
conversatie maar dat komt doordat ik
nog te weinig de taal beheers
Dialogen per 2 of 3 cursisten,
leerkracht kan vanzelfsprekend niet bij
al deze groepjes aanwezig zijn dus
worden fouten niet verbeterd.
Een menu vertalen!

een onderwerp volgen uit het lesboek
en onder mekaar in groepjes van 2 of 4
bespreken; onmiddellijk na een nieuw
grammaticahoofdstuk oefeningen
hierop toepassen: laat eerst de nieuwe
grammatica doordringen
Groepsoefeningen met 15 deelnemers groep is te groot voor conversatie.
Opsplitsen in kleine groepen tijdens de
les is geen oplossing want dan word je
niet gecorrigeerd of bijgestuurd.
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lesonderwerp mij boeit.
ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP ITALIAANS
Oefeningen en werkvormen (deel 2)
1. Neen
2. De verbeteracties zijn individueel in te vullen.
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5. JAPANS
OEFENING DIE IK LEUK VIND
168

264 Dat de lerares ons meer zou verplichten
om in het Japans te spreken/ vragen te
stellen.
295 Japans nieuws bekijken en bespreken;
Japanse cultuur bekijken op YouTube
en bespreken
300 Alles eigenlijk, het is moeilijk maar
enorm goed uitgelegd met de nodige
uitleg en ook praktijk gericht. 1 woord
top
392 Schrijfoefeningen toegespitst op eigen
leven.
914 luisteroefening
943 Conversaties (luidop met partner)
961 nieuwsartikels bespreken

1035 De mogelijkheid om de taal te oefenen
tijdens de les. Bijvoorbeeld: Vragen en
antwoorden in het Japans. Korte
conversaties (Hoe was je weekend?,
Wat ga je vanavond doen?, etc...) waar
wij onze eigen kennis in praktijk
kunnen brengen.
1138 heel basic : woordenschat oefenen aan
de hand van tekeningen
heel basic : orthografie/lezen van
woorden via multiple choice, aanleren
van een stuk grammatica en meteen
erna hierop oefenen in het werkboek.

OEFENING DIE IK ECHT NIET LEUK
VIND
Oplossingen van oefeningen op het
bord schrijven met weinig tot geen
uitleg waarom dat precies de oplossing
is.
Lijstjes opsommen
rollenspel
eigenlijk niks, de les is zo aangenaam
om te volgen dat we er soms de pauze
bij vergeten
Luisteroefeningen omdat ik door het
rumoer van de les niet altijd kan
luisteren naar de opname.
kanji overlopen
Zeggen wat we gedaan hebben/gaan
doen tijdens het weekend, ik vind het
enorm moeilijk om zaken te bedenken
binnen de woordenschat die ik heb.

het bekijken van filmpjes of
luisteroefeningen : ik doe dat liever
thuis als huiswerk.

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP JAPANS
Oefeningen en werkvormen (deel 2)
Vraag 1 Zijn er bepaalde opmerkingen die ons verrast hebben (zowel in positieve als in
negatieve zin)? Zo ja, waarom?
-Cursist 300 schreef: ‘de les is zo aangenaam om te volgen dat we er soms de pauze bij
vergeten’. De meeste cursisten hebben een voltijdse job of een drukke middelbare
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schoolopleiding. Sommigen nemen hun avondeten mee om tijdens de pauze te eten. Ik zal
ermee zeker rekening moeten houden om tijdig pauze te nemen.
Vraag 2 Plannen we verbeteracties op basis van deze commentaren? Zo ja, licht toe welke.
Sommige cursisten vinden luisteroefeningen niet zo leuk omdat ze door het rumoer van de
les niet altijd goed kunnen luisteren naar de opname. Sommigen zouden liever de
luisteroefeningen thuis maken.
Verbeteractie: sommige luisteroefeningen worden tijdens de lessen in een rustigere omgeving
gemaakt. Sommige extra luisteroefeningen worden als facultatief huiswerk gegeven om door
de cursisten thuis te laten maken.

271 | P a g i n a

6. PORTUGEES
OEFENING DIE IK LEUK VIND
19 Ik werk voltijds in een drukke job en ik
hou ervan dat dingen zo luchtig
mogelijk zijn. Een algemene discussie
rond een actueel onderwerp, leren
onder spelvorm, ...
56 Op eigen tempo met onmiddellijke
feedback oefeningen maken.
85 conversatie spel met vraag en
antwoord
95 Een voordracht in groep voorbereiden
en naar voren brengen.
106 Voorbereiden stukjes tekst/ dialoog en
dan voorbrengen en een directe
feedback krijgen.
113 Allerlei werkvormen die spreekvrees
kunnen verminderen. Hiervoor
bestaan voldoende didactische
mogelijkheden die leerkrachten in hun
opleiding of op nascholingen krijgen.
Meer doe-momenten en minder
theoretisch. De meeste cursisten
komen om zich verstaanbaar te
kunnen maken in het Portugees en niet
om grammaticaal correcte volzinnen te
kunnen zeggen.
123 De vertaaloefeningen met twee
personen, waar de ene persoon
vertaalde en de andere kon zeggen of
het juist vertaald werd, of de ander
uitleg kon geven, of attent maken op
fouten.

146 Oefeningen thuis maken en dan samen
overlopen/ corrigeren in de les gaat
zeer vlot en is aangenaam werken.
Tegelijkertijd werk je zo thuis verder
en doe je er iets voor.
193 Anekdotes (al dan niet persoonlijke -)
voordragen in klas + verbeteringen
assimileren.
232 Een actueel onderwerp aanbrengen,
eigen meningen formuleren en die in
de groep brengen ter discussie.
241 Quiz met kahoot

OEFENING DIE IK ECHT NIET LEUK
VIND
onderling met twee
gespreksgroepjes... vind ik zo
artificieel
Een ganse les zelfstandig oefeningen
invullen.

Liedjes beluisteren...

Zonder dat we regels van
vervoegingen al gezien hebben, door
de leerkracht gevraagd worden, wat
het mogelijke antwoord zou zijn. Ik
vind dit nutteloos en frustrerend
giswerk, voor niets nodig. In dit geval
zou ik van de leerkracht verwachten
dat ze gewoon de uitleg geeft, met
eventueel de aandacht trekkend op
wat nodig is. Een leerkracht mag
volgens mij ook nog zelf doceren.
Spelletjes en liedjes zingen komen we
in het 2de en 3de jaar gelukkig niet
meer tegen.
Te veel getheoretiseer over
spraakkunst.
Een onderwerp té lang bespreken
zonder dat daar veel animo voor is in
de groep.
Oefeningen die eindeloos herhaald
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347 Tekst lezen ... bespreken; dialoog
beluisteren en samenvatten;
krantenartikel actualiteit; muziek
beluisteren
411 conversatie / dialoog met A/B partner > afwisselend Nederlands en vreemde
taal; op deze manier kan je de
taalfeeling ook vlugger onder de knie
krijgen. Uitdrukkingen en
vraagstellingen onthoud je beter.
414 Praten, uitspraak
433 Extra oefeningen op een theoretische
uitleg
437 Praatoefeningen gekoppeld aan de
theorie
461 Begrijpend lezen; groepswerk
486 verwoorden van een opinie over de
meest onmogelijke onderwerpen in een
vreemde taal
528 Grammatica
592 De dialogen, het toepassen van het
gebruik van eenvoudige zinnen die
vaak gebruikt worden, de werkvorm
waarbij vragen worden gesteld, het
dominospel.
605 Converseren
606 Analyse van grammaticale vormen in
een tekst na theoretische uitleg.
613 Zelfstandig een oefening maken
664 bijv. voor talen: met de leraar en de
collega's oefenen in praktijk door met
elkaar over onderwerpen te spreken en
zo een taal te oefenen (en de
theoretische kennis).

687 Kahoot. Is een oefening in een
spelvorm. Je steekt er enorm veel van
op van je taalcursus.
756 conversatie, debat in de groep over
een (al dan niet actueel) onderwerp,
een artikel doornemen met toeristische
info over een land waar de taal
gesproken wordt, een liedje bespreken
789 Lezen en praten

worden in licht gewijzigde vorm. Maar
dat komt niet veel voor.
een opstel schrijven

grammatica

Luisteroefeningen.... vind het heel
moeilijk
rollenspel
Luisteroefening

Voortdurend naar dezelfde personen
moeten luisteren die hun verhaal doen
in de te leren taal.
Kruiswoordraadsels
Te ‘kinderachtige’ benaderingen zoals
dansen in de les, waar ik sowieso niet
aan meedoe.
Het is ook nodig om minder leuke
zaken zoals (bijv. theorie van een vak
studeren) te doen. Theorie is wel de
noodzakelijke basis om zich in iets te
kunnen specialiseren. Dit op alle
gebieden - daarnaast zich intensief
toeleggen op de praktijk kan maar
voordelen bijbrengen.

Luisteroefeningen , te snel praten
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824 geleid gesprek
887 Via ludieke spelletjes onderling
conversaties voeren. bv. aan de hand
van voorwerpen: eerst het voorwerp in
de taal benoemen, klassikaal
uitspreken en daarna onderling vragen
stellen.
888 Korte antwoorden op gestelde vragen
in de gegeven taal. Nieuwe woorden
aanleren. Liedjesteksten ontleden.
893 Een debat voor of contra op een
actueel thema, krantenartikel
905 ons uitdagen om meer de taal te
spreken

992 Is perfect
1024 Een luister- of kijkopdracht, spreken
per 2 of in groepjes. Ook echte
grammaticaoefeningen op de tijden
zijn soms nuttig, maar dan graag
klassikaal te maken of al thuis
voorbereid.
1034 In de laatste lessen heb ik ervaren dat
(bij beide juffen) actualiteit of een
recente film (boek) de draad tot
conversatie doet "zinderen". Je
theoretische bagage van een vreemde
taal in een hedendaagse dialoog!
Toppie!!
1096 het schrijven van een vrije tekst. Vb.
een verhaal schrijven in het Portugees,
iets wat wij vorige week hebben
gedaan.
1098 wedstrijd tussen 2 groepen over
woordenschat, waarbij Nederlandse
woorden moeten omgezet worden in
de andere taal. Mondeling (vocabulair)
- excercicio para falar "vragen en
antwoorden" waarbij Nederlandse
zinnen in de andere taal worden
vertaald. Afwisselend krijgt de ene
persoon de vraag en de andere het
antwoord.
1107 Oefeningen over gebruik van de juiste
tijd van werkwoorden. En ook dat elke
cursist om de beurt kan voorlezen. Het
in kleine groepjes zinnen maken over

Iedereen bereidt eerst een tekstje voor
en nadien elk om de beurt het tekstje
voorlezen.

zie hierboven wat die luisterteksten
betreft
Vul de ontbrekende woorden aan
tijdens een luisteroefening, de
akoestiek in de klas is slecht waardoor
dit moeilijk is.
het uitleggen van grammatica,
werkwoorden enz. in het Portugees.
Het is heel moeilijk om iets uit te
leggen in een vreemde taal en dit te
begrijpen. Helaas spreekt de leerkracht
geen Nederlands en is dit voor haar
even moeilijk.

Weerom een moeilijke vraag... Zoals
eerder beschreven zit onze "faalangst
in de genen... Het resultaat is veel
herhalingsoefeningen... dus, het gaat
(voor sommigen) niet vooruit.

Gezien ik al een zekere leeftijd heb,
doe ik niet graag de oefeningen die
volgen op een theoretische les, vermits
ik thuis de theorie nog eens goed moet
bekijken vooraleer ik er volledig mee
weg ben. Voor mij persoonlijk zou het
interessanter zijn de volgende les die
oefening te krijgen. Ik weet wel dat in
de praktijk door die oefening de lerares
kan uitmaken of de les werd begrepen.
Het direct converseren in het begin van
de les, het is niet zo zeer niet graag
doen, maar ik zie ertegen op omdat ik
dit niet goed kan. Toen in het derde
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een maatschappelijk onderwerp.

1178 Klassieke oefeningen, gevarieerd, bij
theorie, én voorbereid thuis. De 4
vaardigheden afwisselend inoefenen
incl. cultuurinput passend bij de taal.
Spreken met hulpfiches. Vertaalzinnen
allerlei om thuis te kunnen
voorbereiden (is leuker dan
'studeren').
1199 praatoefeningen met medecursisten

jaar we samen zaten met het vierde
jaar, kwamen wij van het derde jaar
veel te weinig aan bod om te praten,
diegenen van het vierde konden dit al
veel beter en wij van het derde hielden
ons op de achtergrond waardoor we
het toen eigenlijk niet oefenden.
Spreekspelletjes die wat kinderlijk zijn.

didactische spelletjes vind ik
vervelend, zeker in het
volwassenenonderwijs
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ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP PORTUGEES
Oefeningen en werkvormen (deel 2)

Vraag 1
Zijn er bepaalde opmerkingen die ons
verrast hebben (zowel in positieve als
in negatieve zin)? Zo ja, waarom?

-“Een ganse les zelfstandig oefeningen invullen”. Dit kan toch niet bij SNT zijn?
Vind ik heel raar! Vermoedelijk opnieuw te maken met de vervanging in december?

Het zelf zoeken van de regel/hoe het in elkaar zit. “Liever een docerende
leerkracht.”We vinden dit net een heel goede methode omdat je dan als cursist iets
beter onthoudt als je het zelf ‘ontdekt’.
Er is gelukkig maar 1 iemand die dit vermeldt. Eventueel kan een goede uitleg over
het nut van zo een oefening de frustratie wegnemen.
Veel cursisten hebben het moeilijk met het spelend leren, omdat ze dit “te
kinderlijk vinden”.
Over het spelend leren voelt Stefanie zich aangesproken. “Iedereen weet hoe
graag ik met de doos werk.Twee cursisten maken bij deze vraag gewag van het
spelend leren dat ze vervelend vinden.
Maar: maar liefst 11 cursisten verwijzen -al dan niet concreet- naar deze spelletjes
als net zeer leuke werkvormen.
En ook op andere plaatsen in de enquête lees ik positieve commentaar: het geeft
afwisseling, is fun, doet spreekdurf overwinnen.
Dit is mijn stijl, dit ben ik. Ik voel dat het werkt.
Voor hogere jaren begrijp ik dat het anders wordt, men kan al meer. Maar voor
lagere jaren is dit mijn recept om de cursist de taal te doen leren.
Al kan ik begrijpen dat niet iedereen dit leuk vindt. Ik verplicht ook nooit iemand
indien het iets geks is zoals dansen (1x in het eerste jaar).”
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-Er wordt een paar keer positief verwezen naar A/B dialoog Ned/PT die men leuk
vindt. Moeten we in gedachten houden! Ook kahoot wordt twee keer vermeld als
leuk.
-Luisteroefening wordt een paar keer aangehaald als niet leuk. Dat heeft te maken
met ons ouder publiek, denk ik?
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7. RUSSISCH
OEFENING DIE IK LEUK VIND
225 Ik hou ervan om de geleerde theorie
om te zetten naar spreek- en
schrijfoefeningen.

384 Een zelf voorbereide korte voordracht ,
over een aangeduid onderwerp, met
vragen uit de groep. of een mini
toneelstukje met twee of drie, maar zo
dat de hele klas dit volgt. Of een brief
schrijven, voor mij zou het echter nog
beter zijn wanneer dit in de klas
gezamenlijk verbeterd wordt.
435 Werkwoorden oefenen
449 Conversatie en rollenspel
Luisteroefeningen
616 De werkvorm waarbij thuis wordt
voorbereid en in de klas samen
gekeken wordt naar de juistheid van
het werk dat thuis is gepresteerd.
653 Vertaaloefeningen. Je krijgt
onmiddellijke bevestiging of je
antwoord correct was of niet. Aan de
hand van standaardzinnen te kennen,
lukt het makkelijker om andere zinnen
te vormen. Spijtig dat
vertaaloefeningen in principe niet
mogen. Nochtans zo nuttig... Oude
methodes zoals bepaalde zaken
"drillen" werken volgens mij ook nog
steeds goed. De kennis blijft men veel
langer bij.
791 Met spreekkaartjes elkaar aanspreken.
Je leert altijd bij van andere cursisten.
802 Tekst in vreemde taal thuis
voorbereiden, in klas lezen en
vertalen/toelichten.
868 Variatie vind ik het best.
909 spreekoefening; samen met film
924 Oefeningen per twee of per drie,
waarbij de oplossingen ook worden
gegeven, waardoor we ook meteen
weten of we juist waren, wat de fouten
waren, etc.
1034 In de laatste lessen heb ik ervaren dat
(bij beide juffen) actualiteit of een
recente film (boek) de draad tot

OEFENING DIE IK ECHT NIET LEUK
VIND
Ik leer niet graag dingen uit het hoofd
zonder de theoretische achtergrond te
kennen. Ik moet begrijpen waarom het
die of die uitgang is, anders lijkt het
mij gewoon papegaaienwerk en kan ik
het moeilijker onthouden.
lange invuloefeningen, vb. 20 na
elkaar.

Te veel babbelen
Schrijven zonder hulp van een
woordenboek
Op het bord schrijven.

Spreekoefening per 2 waar je geen
correct antwoord bij de hand hebt of
waar de leerkracht je antwoorden niet
kan horen. Op die manier weet je niet
wanneer je foute dingen zegt of jezelf
foute dingen aanleert.

Heb ik echt nog niet meegemaakt.

spelletjes
Elkaar interviewen

Weerom een moeilijke vraag... Zoals
eerder beschreven zit onze "faalangst
in de genen... Het resultaat is veel
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conversatie doet "zinderen". Je
theoretische bagage van een vreemde
taal in een hedendaagse dialoog!
Toppie!!
1102 Teksten analyseren.
1110 - Dialogen beluisteren + daarna zelf
voeren / luidop lezen: de taal horen en
vervolgens zelf de uitspraak onder de
knie proberen krijgen, daar "amuseer"
ik me mee. Communicatieoefeningen met de
medecursisten: taalgevoel leren
ontwikkelen, vlotheid in het spreken
krijgen, jezelf testen of je effectief al
iets gezegd krijgt = leuk + uitdagend.
1226 eerlijk gezegd: eigenlijk alles! Een
dialoog "spelen" is voor mij
afschuwelijk moeilijk (wegens het snel
moeten memoriseren) en tegelijk
heerlijk! Deze oefeningen schenken
meer spreekdurf en dus ook
zelfvertrouwen.

herhalingsoefeningen... dus, het gaat
(voor sommigen) niet vooruit.
Testen.

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP RUSSISCH
Oefeningen en werkvormen (deel 2)
Vraag 1 Zijn er bepaalde opmerkingen die ons verrast hebben (zowel in positieve als in
negatieve zin)? Zo ja, waarom?
- Cursisten willen graag controleren of wat ze zeggen in spreekoefeningen per twee
correct is of niet.
- Wat de ene saaie oefeningen vindt, vindt de ander dan weer leuk.
Vraag 2 Plannen we verbeteracties op basis van deze commentaren? Zo ja, licht toe welke.
- Als je in groepjes spreekoefeningen doet, kan je onmogelijk iedereen verbeteren.
We zullen meer proberen na te gaan welke oefeningen de cursisten nodig hebben.
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8. SPAANS
OEFENING DIE IK LEUK VIND
5 Luidop voorlezen
6 Veel spreken helpt om de taal snel te
durven spreken
21 Discussie over actuele thema´s
43 Luisteren naar de leraar.

54 Luisteroefeningen zijn volgens mij het
best om een taal te leren.
61 luisteroefening, rollenspel, grappige
spelletjes zorgen ervoor dat we geen
angst hebben om te spreken,
gezamenlijk oefeningen luidop
verbeteren
65 spreekoefeningen in groepjes
73 Hoofdstukken uit een thuis gelezen
boek bespreken. Het nieuws in het
Spaans bespreken.
77 De beste en leukste oefeningen blijven
toch de toetsen. Hoe hoger de
frequentie, hoe hoger het niveau dat je
individueel haalt.
87 via de 'fichas' met de klasgenoten
Spaans spreken volgens wat we net
geleerd hebben
125
130 Conversatie onder elkaar
141 Vertalingen, omdat dit nodig is.
152 Spreekkaarten per 2, quiz, conversatie
met hele groep, mening verwoorden
over een onderwerp in de groep, in
groepjes via een spel spreekoefeningen
doen.
167 Een quiz is leuk. Praatoefeningen..
Veel verschillende werkvormen zijn er
niet.
176 Het in groepjes uitwisselen over
bepaalde (en vaak interessante)
onderwerpen. Het bekijken/beluisteren
van video's gekoppeld aan een
oefening. (luisterlezen) Het af en toe
beluisteren van liederen gekoppeld aan

OEFENING DIE IK ECHT NIET LEUK
VIND

spelletjes
Werken in meerdere groepjes is nuttig,
maar er ontstaat bij mij een zekere
irritatie door overmatige prikkeling van
mijn zintuigen . Misschien kan iets
gedaan worden aan de akoestiek in de
klassen? De klas (03) lijkt mij een
beetje te klein voor zo'n grote groep.
Vorig jaar was dat in dezelfde klas niet
zo opvallend
Ik vind alle oefeningen wel oké.
alles prima

spreekoefening voor de klas

Alles wat je niet goed of nog niet
genoeg kent, doe je niet graag. Maar
dit mag geen argument zijn om de
leerstof te wijzigen .
overschrijven van het bord en
vanbuiten leren. Nog niet een keer
voorgehad in deze lessen .
ik werk niet graag in groepen
Luister oefening; Akoestiek is niet altijd
goed
Ik vind alles leerrijk.
Eigenlijk geen één van wat wij doen.

Er is geen enkele oefening die ik echt
niet graag doe.
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186
192

201
217

222

invuloefeningen.
conversatie: actualiteit; documentaires
op tv, alleen jammer van de slechte
akoestiek in de klas.
In groepjes van 2, 3 of 4 een oefening
doen met dobbelstenen; dat zorgt voor
afwisseling en altijd andere opdrachten
en uitkomsten.
Praten in het Spaans over onze reizen
die we gedaan hebben, het lekkere eten
en hoe dit klaar te maken.
Werkwoorden vervoegen met opgave
van de infinitief vind ik leuk om te
doen. Ook de mondelinge oefeningen
zijn erg leerrijk.
Liedje als inleiding grammatica.

238 spreekoefeningen met mede-cursisten
242
Spreekoefeningen in groep. Daar leer ik
persoonlijk het meest uit.
261 communiceren in het Spaans : moeilijk
maar leerrijk ... al doende leert men
262 Spreekoefeningen met medestudenten
263 duo's, trio's spreken
269 conversatie en luisteroefeningen
287 Praten met medestudenten, de drempel
om te durven wordt enorm verlaagd.
Zo wordt het stilletje aan comfortabel
om in de nieuwe taal te spreken.

291 Ik doe graag praatoefeningen, lezen, en
een onderwerp proberen te bespreken,
laagdrempelig bij de start.
299 speeddate met open vragen

301 mondelinge oefeningen met
medecursisten
310 Leesoefeningen om teksten te
begrijpen, ook al bevatten die woorden
en werkwoordvormen die we nog niet
hebben geleerd. Overleggen met de
klas en de juf over verbanden tussen
bepaalde woorden en de reden waarom
bepaalde zaken zijn zoals ze zijn, is ook

- rollenspel
- luisteroefeningen als test
Een spreekbeurt geven vind ik niet
aangenaam.

geen

Opsommen van vervoegingen vind ik
veel te schools.
geen
De zuivere theorie vind ik niet zo leuk
maar is een must als je de taal wil
leren.

Misschien extra oefeningen toevoegen
met een verbetersleutel. Sommige
mensen hebben meer tijd nodig voor
een oefening dan anderen. I.p.v. te
zitten wachten, zou men zich kunnen
bezig houden met extra oefeningen
zonder iemand te hoeven storen.
Tragere mensen kunnen kiezen om
deze oefening al dan niet thuis op het
gemak te maken.

Ik hou er niet van als oefeningen te
veel gemaakt of verbeterd worden met
de hele klas samen. Dat duurt heel lang
en na een half uur heb ik niet het
gevoeld dat het een nuttig half uur was.
Eigenlijk geen.
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heel leuk. Er wordt flink gelachen in
onze groep!
337 Ik wil alles geschreven zien staan
voordat ik het in dat bovenkamertje
opgeslagen krijg. Al wat met de
taalboeken zelf te maken heeft is ok. Ik
koop zelf vele taalboeken en ik vind het
heerlijk om daar ook thuis mee aan de
slag te gaan...

344 Conversatie in grotere groep
351 Spreekoefeningen tussen studenten,
waarbij de lerares meeluistert om
fouten te verbeteren, omdat je bijleert
uit je fouten en anders foutieve
constructies van medeleerlingen zou
overnemen.
364 de luistersessies en het praten
onderling
366 Vooral variatie in werkvorm Een film,
wat muziek conversatie...
375 Dialogen op fiches, waarbij de
gesprekspartner de oplossing ziet van
de vertaalde zin.
381 Alle werkvormen worden goed gegeven,
zijn leuk, interessant en brengen veel
kennis bij.
382 Quiz
403 Vertalen van vraag- en
antwoordvormen
417 luisteroefening, individuele

Aan de mondelinge praatpogingen heb
ik ronduit een hekel in de beginfase
(eerste 2 jaren). Voor mij hoeft dat
praten ook niet. Ik wil ENKEL de
woordenschat en spraakkunst echt
onder de knie krijgen. Ik wil mensen,
boeken, de teksten van muziek
begrijpen....Komt het praten later ok,
komt de klik niet dan is dat net zo
prima... Wat heeft het voor zin om 4
sukkelaars samen te laten praten , niet
eens wetend of we juist bezig zijn of
niet, de leerkracht kan nl. niet bij 5
groepjes tegelijk zijn...Hoe kan je
trouwens gaan praten over 'n
onderwerp waarvan je de woordenlijst
net 10 minuten ervoor kreeg? De
nieuwe teksten lezen om de uitspraak
te leren is nog ok maar daar krijg ik
dan weer de kans niet voor omdat ik
gezegd heb geen mondeling te willen
doen... Toen ik vroeg: waarom laat je
me dan niet gewoon af en toe 'n stukje
lezen.....kreeg ik te horen dat ze dat al
niet meer 'durft' vragen ... terwijl het
volgens mij toch overduidelijk is dat
lezen 10 x makkelijker is dan zelf
praten....
Quizzen
Voordrachten geven waar héél veel
voorbereiding thuis in steekt. Ik werk
fulltime + doe Spaans als hobby en
overweeg te stoppen omdat er te veel
verwacht wordt van thuiswerk. Er blijft
geen tijd meer over om je les te
herhalen of woorden in te studeren.
grammatica
Kaartspelletjes... te veel oefeningen in
kleine groepjes
Een gesprek voeren zonder houvast,
want daarvoor beheers ik de taal
onvoldoende en durf ik niet te spreken.

Conversatie per 2: veel te veel lawaai
in de les.
Los converseren met medestudenten
interactie met mensen die ik niet ken
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voorbereiding en klassikale verbetering
418 In groepjes de Spaanse taal inoefenen

419 De oefeningen , de gesprekken die
gekoppeld zijn aan de actualiteit,
kunnen heel boeiend zijn en tevens
zeer verrijkend.
449 Conversatie en rollenspel,
luisteroefeningen
452 Dialoog en luisteroefening Spaanse
liedjes. Echter waarom iedere leerling
zelf geen audiofragment laten kiezen
voor de laatste 10 minuten van de les.
454 Een conversatie waarbij je medestudent
moet antwoorden, maar jij kent de
antwoorden al, die staan correct op je
kaartje, zodat je elkaar gemakkelijk en
juist kunt verbeteren (zonder daarbij de
indruk te geven dat je hen verbetert,
want je leest het gewoon zelf af van het
kaartje). Alle oefeningen met kaartjes
waarbij je zinnen moet vormen.
458 Met 2 of 4 spreken omtrent gaan
winkelen, reizen... dit gebeurt nu maar
zeer kort.

474 Gespreksronde over de actualiteit (we
proberen ons te beperken tot het goede
nieuws, geen jammerklacht-uurtje).
478 Vervoegingen inoefenen. Hardop lezen
en uitspraak verfijnen.

479 Spreken in groep n.a.v. een
actualiteitstopic (uit de Spaanstalige
wereld of uit onze eigen
maatschappelijke realiteit).

Je krijgt een lijst met nieuwe woorden,
die je moet overschrijven in de cursus.
Daarvan moet je zelf de woorden
opzoeken wat ze betekenen. Vermits
vele woorden nieuw zijn, moet je ze
gewoon allemaal opzoeken!
Oefeningen maken zonder de
achtergrondinformatie te kennen en
daardoor meer gokken dan echt
invullen.
Schrijven zonder hulp van een
woordenboek
Vind ik niet terug, wel vind ik de autoevaluatie niet zo zinvol in de vorm zoals
ze in de cursus staat. Wie eerlijk is met
zichzelf weet hoever hij/zij staat.
Soms vind ik het vervelend dat bij het
begin van de les de lesstof van de
vorige les terug herhaald wordt, maar
het stoort mij ook niet erg.

Vb.: Uitbreiding naar groenten en vis....
verschillende Noordzeevissen bij naam
kennen. Wie kan nu in 1 week meer
dan 100 of 150 nieuwe woorden
kennen om ze te gebruiken? Wel de
namen van de meest gebruikelijke
vissen kennen in de Spaanssprekende
landen.
Luisteroefeningen. Aangeboden
materiaal ligt niet altijd in de
interessesfeer van de cursisten.
Luisteroefeningen, niemand in de klas
begrijpt daar veel van. Er wordt veel te
snel gepraat. Het boek dat we thuis
moeten lezen is langdradig en voor mij
pure frustratie.
Niet graag is niet het juiste woord,
maar vanwege de rotvaart waarmee de
Spaanse "native speaker" in de
dagelijkse realiteit almaar door ratelt, is
en blijft de luistervaardigheid (bv. op
basis van beeldfragmenten) een
gegarandeerde risicobezigheid. In een
reële situatie kan je als non-native
speaker de gesprekspartner moeiteloos
en altijd even vragen te herhalen wat
is/wordt gezegd, alvorens je reageert.
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484 Ik hou het meest van de vrije
spreekoefeningen in groep met de hulp
van foto's, woorden of uitdrukkingen.
Liedjes beluisteren en bespreken.
498 Men kan veel spreken
505 Er zijn er verschillende; taalspelletjes
met kaartjes, vragenlijstjes ...
513 Per twee met correctie voor mekaar.
524 een stuk grammatica grondig en
(misschien vooral) overzichtelijk
uiteenzetten en dan oefeningen doen
531 De meeste oefeningen vind ik leuk,
behalve audio

549 Teksten lezen en dan onze mening
erover zeggen
578 oefeningen gericht op een theoretisch
stuk dat je net gezien hebt.

619 Verbindingen maken tussen een woord
in het Spaans en de omschrijving van
dit woord ook in het Spaans .
645 Luisteroefeningen - Spaanse liedjes
656 Dit kan een aankoop zijn in een
geïmproviseerde winkel. Een
(teken)film. 3 keuze antwoord-vragen
in de klas. Toneelstukje met af te lezen
tekst...
667 Lezen
685 Luisteroefeningen en schrijfoefeningen
688
693 Speed date
708 Ik vind oefeningen maken om de
theorie ten volle te begrijpen nodig.
Oefeningen om de taal te gebruiken (
conversatie ) vind ik leuk, maar ik
begrijp dat dit maar beperkt kan in de

Met een beeldfragment is die kans per
definitie uitgesloten, wat
begrijpelijkerwijs frustrerend is.
Ik hou minder van de spreekoefeningen
met vastgestelde vragen op kaartjes
die je per 2 uitvoert.
Ik doe alles graag
geen idee, ik neem het aangename met
het minder aangename erbij
Alle oefeningen zijn nuttig, nodig.
boekbespreking waarbij onnodige
details besproken worden en waarbij
vergeten wordt over de essentie te
discussiëren
Een luisteroefening, hier heb ik echt
problemen mee. De Spanjaarden
spreken zo vlug dat ik moeilijk kan
volgen. Deze oefening doe ik echt niet
graag !
Oefeningen enkel met werkwoorden
klassikaal praten over een onderwerp.
Cursisten die vlotter zijn in het spreken
zijn constant aan het woord, waardoor
verlegen mensen niets meer durven
zeggen. Oefenen in kleine groepjes:
zelfde probleem als hierboven. Er
wordt eigenlijk heel vlug overgestapt op
het Nederlands, je weet ook niet of de
dingen die je zegt juist zijn. Ik denk
dat het beter zou zijn dat iedereen
afzonderlijk een kleine spreekopdracht
klassikaal zou moeten doen.

geen
Geen

Luisteroefening
Dialogen (wegens de nog beperkte
kennis van de taal)
Geen
Als de klas weinig leerlingen heeft, vind
ik het beter om de conversatie
oefeningen gemeenschappelijk te doen
(in plaats van per drie). Zo is er meer
feedback van de leerkracht.
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710
717

728
735

les. Ook vraagt het leren spreken veel
tijd. Daarom (zie hiervoor) zou het
nuttig zijn om naast de gewone cursus
Spaans een cursus conversatie Spaans
in te richten. Gedurende het hele jaar,
ook voor niveau 3 - 4 -5 De vraag
hiervoor is erg hoog.
Praten, praten, praten, praten en veel
missen!
Oefeningen op de grammatica zodat we
er routine in krijgen. (Mits ook thuis te
herhalen). Opbouwend werken: bij het
leren van nieuwe tijden, deze de week
erop kortere herhaling + verder zetten
en oefeningen daarop + automatisch
ook nieuwe woorden. Ook nieuwe
woorden spontaan tijdens de lessen
tussenin. Zinnen maken en samen
converseren om routine te krijgen in
het spreken.
De oefeningen per twee vind ik leuk om
te doen. Je oefent zo op je eigen tempo
en je maakt dan ook alle oefeningen.
Dagelijkse zinnen die men gebruikt in
het Spaans oefenen.

747 heel veel spreken in het Spaans
748 Veel spreken.
762 Mondelinge oefeningen.

763 Gesprekje voeren, eigenlijk oefening
maken over bepaalde leerstof met
medestudent.
765 De theorie die dan mondeling wordt
ingeoefend in kleine groepjes.
769 Samen converseren.
783 converseren waarbij de leerkracht kan
verbeteren
784 om beurt luidop lezen - om beurt in de
vreemde taal een kort relaas geven van
een gebeurtenis
802 Tekst in vreemde taal thuis
voorbereiden, in klas lezen en
vertalen/toelichten.
803 Na de theorie moeten we in groepjes of
met wisselende klasgenoten de
geleerde theorie omzetten in de
praktijk.
823 Interactie, oefenen van de taal met

Zwijgen
Ik doe alles graag, alles wat gedaan
wordt bevordert de kennis van de taal.

Luisteren naar te vlug uitgesproken
Spaanse luisteroefening, beter traag in
het begin.
n.v.t.
Veel theorie, te lang herhalen.
Schriftelijke oefeningen waar veel te
veel tijd wordt voor gegeven. Soms
moeten we iets thuis voorbereiden en
geeft de lerares, dan nog veel tijd in de
les zelf.
Er is niks dat ik saai vind.

Er is niets wat ik niet graag doe in de
les.
converseren zonder supervisie
oefeningen maken in groepjes van 2, 3
of 4 personen

Vanwege gehoorproblemen luisteren
naar luisteroefeningen.
Oefenen taal
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827
837
843
856
858

elkaar
Alle oefeningen die ons doen spreken
zijn leuk , zo kan al eens gelachen
worden !
Thema's die aansluiten op de actualiteit
Rechtstaan en mondeling de theorie die
we net leerden toepassen met andere
leerlingen.
Gebruik ser en estar. Por en Para.
Subjunctivo
We discussiëren meestal in groep en
dat spreekt me wel aan.

883 De conversaties
885 Ik vind het prettigst inspelen op 'n
discussie en proberen verwoorden wat
mijn mening is.

886
892 Bv. De verschillende werkwoorden voor
"verandering" (verbos de cambio)
inoefenen
901 Een onderwerp of oefeningen in
groepjes bespreken of oplossen.

904 Invullen van correcte voorzetsels en
ook allerlei vertalingen van Nederlands
in Spaans.
912 een schriftelijke oefening
938 Oefeningen die bruikbaar zijn in
dagdagelijkse leven
951 Individueel een oefening voorbereiden
een samen oplossen in de les
968 Met collega's vragen en antwoorden
poneren
969 Het ganzenbordspel waarmee je
opdrachten moet uitvoeren.
970 conversatie en vertaaloefeningen in
groepen verdeeld.

De onontkoombare grammatica !
Elke oefening is interessant.
N.v.t.

Ik ben minder te vinden voor discussie
in kleine groepjes omdat je dan iemand
kunt treffen die je niet zo goed ligt.
Ik volg een cursus die ik leuk vind
In kleine groepjes over 'n onderwerp
praten vind ik minder, de leerkracht
kan niet overal tegelijk zijn en soms is
men vlug uitverteld. Er wordt nadien
wel naar de verschillende meningen die
aan bod kwamen gevraagd. Soms weet
men ook niet genoeg over het
onderwerp .
er is eigenlijk niets dat ik niet graag
doe.
Als de leerkracht té lang stilstaat bij
iets wat al gekend is of zou moeten
zijn, bv. op vraag van een cursist.
Opdrachtjes doorheen de klas uitvoeren
onder de vorm van verplaatsen en door
de klas heen korte gesprekjes voeren.
Dit is eerder schools, lijkt op een
stoelendans en ervaar ik als storend. Ik
word niet graag voor de groep getest
bij bepaalde oefeningen als deze mij
niet goed liggen of ik de theorie nog
niet voldoende beheers. Dit motiveert
niet.
Spreken in de wijze van de subjuntivo.
ganzenbord spelen
Oefeningen die niet bruikbaar zijn in
het dagdagelijkse leven
Mixen tijdens de les
Geen enkele
Ik doe alles graag
Leerkracht mag niet klakkeloos het elkom-beurtsysteem toepassen.
leerlingen zitten bv. bij zin 4, zin 9 voor
te bereiden (want ze hebben al
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974 discussie over een onderwerp tussen
voor en tegenstanders
984

987 Ik werd altijd getriggerd door
invuloefeningen omdat er op deze wijze
iets zelfstandig gedaan moet worden.

990 invuloefeningen en weergeven van
gesproken tekst van video’s of TVreportages
1011 Ik vind eigenlijk bijna alles leuk. De
grammatica is misschien soms saai
maar is ook echt noodzakelijk!
1014 toepassing op geziene theorie is oké
1022 Invuloefeningen. Vertaaloefeningen
waarbij specifieke zinswendingen uit
het dagelijks leven gebruikt worden.
Speloefeningen met kaartjes of
tekeningen zijn ook handig.
1046 groepswerk
1051 oplossen van de oefeningen in de
cursus

1052 Eerst de theorie en dan direct de
oefeningen . Vb. een vervoeging van
een werkwoord en dan direct in een
tekst de vervoegingen toepassen.
1058 Oefenen op spreken tijdens de les via
een ganzenspel. Oefeningen
voorbereiden en dan gezamenlijk
verbeteren. Liedje of gedicht. Samen
tekst lezen.
1078 Luister en spreekoefeningen dialogen
uit het dagelijks leven wanneer je in
Spaanssprekende landen reist.

uitgerekend dat deze zin voor hen zal
zijn) en zijn hierdoor helemaal niet
geconcentreerd op die zin 4, 5, 6, 7 en
8... Dus permanent willekeurig
leerlingen aanduiden werkt VEEEEEEL
efficiënter.
invullen van werkwoordvormen is saai
Oefening doen met medecursist waarbij
je niet altijd weet of je de oefening al of
niet goed hebt gedaan. Er is geen
feedback van leerkracht. Bij een
oefening een ander iemand in de groep
uitzoeken om oefening mee te doen.
Ik herinner mij dat de woordenschat
wat betreft de keuken en het eten mij
niet echt boeide. Maar ik stel mij voor
dat de leerkracht dit onderstreepte
omdat het in haar karakter lag om goed
te eten en drinken. Ik vergeef haar dat
wel, hoor.
gesprekken in het Spaans met
medecursisten: valt soms tegen

in groep werken geeft niet altijd
correctheid weer
Ik kan er geen bedenken, ik doe alles
graag.

De gesprekjes onderling aan de hand
van kaartjes / ganzenbord vind ik
kinderachtig. Ik besef wel dat er naar
verschillende vormen gezocht wordt
binnen het onderwijs om leerstof aan te
reiken.
De spreekoefening maar dat is
uiteraard noodzakelijk in een taal.
Rondlopen in de les en iemand
aanspreken om een oefening te doen.

Ik vind alles interessant tot nu toe.
Alleen mag de groep niet te groot zijn.
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1079 fragment bekijken en bespreken
1083 Geleide oefeningen die voorbereid
werden.

1091 Conversaties over actuele
onderwerpen. Conversatie over
belangrijke thema’s en uitwisseling van
ervaringen.
1108 Teksten uitgebreid analyseren zoals bij
begrijpend lezen
1119 Afsluiting les met muziektekst, blijft
langer hangen qua woordenschat en
uitspraak
1123 onderlinge conversaties
1145 Het aanvullen van zinnen met woorden,
werkwoorden enz.
1146 In groep rond een thema of actua
discussiëren en je mening naar voor
brengen. Ook een eigen presentatie
over een onderwerp voor de klas
brengen.
1155 A/B met je buur; Luisteroefeningen:
eerst met de tekst erbij en daarna
zonder tekst om mee te volgen.
Misschien eens een quiz? Cartoons zijn
ook altijd tof.
1162 Gesprekjes met verschillende
gesprekspartners.
1175 Een situatie spelen.
1193 Ik doe alle oefeningen graag, met een
lichte voorkeur voor werkvormen
waarbij de hele klas betrokken is.
1194 Conversatieoefeningetjes, dialoogjes
1206 Zou leuk zijn om even een filmpje over
het betrokken land te bekijken en leren
bespreken. Dit zou de saaie
grammatica wat verlichten, ik weet
goed genoeg dat je voor een taal moet
studeren maar het kan leuker zonder al
die rompslomp.
1216 Het allerleukste is het beluisteren van
een liedje en de tekst vertalen, de
moeilijke woorden eruit halen, de
toepassing van het lesmateriaal.
1220 Leuke groepsoefeningen
1242 Alles komt aan bod dus alles goed
1253 Voor de drie talen die ik nu volg wordt
de theorie supergoed uitgelegd en er
volgen steeds oefeningen zodat de
leerkracht weet of de theorie al dan niet

groepswerkjes
Niet zomaar conversatie-oefeningen,
want als 2 mensen met elkaar praten
die beiden niet zo goed Spaans
spreken, maak je en hoor je enkel
fouten.

In kleine groepjes onder elkaar praten
Oefening is noodzakelijk,
werkwoordvormen zijn moeilijk

De mondelinge oefeningen met een
klasgenoot.
Een luisteroefening omdat de kwaliteit
van het geluid in de klassen niet
optimaal is.

Presenteren.
Eindeloos over politiek drammen.
GEEN
Ik doe alles graag, taal leren is mijn
hobby.

hangt er natuurlijk van af hoe moe ik
ben, maar de cijfers, daar ben ik niet zo
goed in
Geen
Ik doe alles graag
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duidelijk is. In het tweede deel van de
les worden dan oefeningen gemaakt
onder de vorm van dialoog op de
geziene theorie. In de hogere jaren,
voor mij Spaans 9,wordt elke les een
item uit de actualiteit besproken maar
zodanig dat het altijd een oefening is op
de eerder geziene theorie. Deze manier
van werken is werkelijk super
aangenaam, interessant en maakt dat
wij met de ganse groep uitkijken naar
het lesmoment. Veel respect voor de
leerkracht die dit week na week
voorbereidt.
1259 Conversatie; Spel; Boekbespreking;
Actualiteit; Cultuur
1277 Een invuloefening van om het even
welke leerstof. (Ik kan daarbij langer
nadenken)

Creatief schrijven
Een dialoog waarbij je een Nederlandse
tekst moet omzetten in een Spaanse
versie en waarbij je partner de controle
doet. (Ik denk nog niet voldoende in
het Spaans)

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP SPAANS

Oefeningen en werkvormen (deel 2)
Vraag 1 Zijn er bepaalde opmerkingen die ons verrast hebben (zowel in positieve
als in negatieve zin)? Zo ja, waarom?
1) Cursisten vinden het heel belangrijk te weten dat ze goed bezig zijn bij mondelinge
oefeningen. Nu missen ze bij sommige oefeningen een onmiddellijke bijsturing en
verbetering omdat de leerkracht nu eenmaal niet overal tegelijk kan zijn.
Vraag 2 Plannen we verbeteracties op basis van deze commentaren? Zo ja, licht toe
welke.
1) We blijven zoeken naar manieren om de cs bij de spreekoefeningen zo goed mogelijk
te begeleiden en bij te sturen:
o Bij de meer geleide spreekoefeningen in RG1 en RG2 kunnen we ervoor zorgen
dat er een verbetersleutel op de achterkant van de fiches staat. Dit is nu al voor
veel oefeningen het geval. We vullen dit verder aan.
2) In de ideale wereld zijn er systemen mogelijk met een “vlinder” of “co-teaching”,
waarbij een extra leerkracht aanwezig is om te begeleiden en bij te sturen.
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9. VLAAMSE GEBARENTAAL
OEFENING DIE IK LEUK VIND
13 Communiceren met elkaar
67 Een kleine inleiding over de theorie en
dan samen oefenen.
82 We mogen regelmatig zelf kiezen op
welke manier we het liefst oefenen. Bv.
Gaan wandelen in Brugge en zo veel
mogelijk vertellen wat we rond ons
heen zien. Goeie oefeningen die we in
het dagelijks leven kunnen gebruiken.
234 We spelen soms ‘wie ben ik’ met
gebaren. Een losse manier om de
gebaren die je kent te gebruiken en te
oefenen!
246 meer afspreken met dove personen,
meer woordenschat bij leren
253 Woorden in vingerspelling aflezen.
Gebaren aflezen. Zelf vertellen in VGT.
Met elkaar communiceren.
266 de oefenspellen
501 herhaling door spelletjes te spelen
553 een conversatie over koetjes en kalfjes
die niet steeds strikt een link heeft naar
het lessenpakket
981 Op het einde van de les doen we soms
spelletjes met de woorden die we net
geleerd hebben. Deze zijn altijd erg tof.
1200 Via conversatie (zinnen maken) nieuwe
woorden aanleren. Algemeen:
conversatie-oefeningen.

OEFENING DIE IK ECHT NIET LEUK
VIND
Vingerspellen

Ik zoU het niet weten

Waarbij het rijtje wordt afgegaan om
elk op z’n beurt met een gebaar een
thema te tonen.
vertellen over het weekend
Té veel herhalen

kan geen bedenken

Te veel spelletjes waarin de waarde van
de oefening beperkt is.

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP VGT
Bespreking in september 2019
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II. FOTOGRAFIE
OEFENING DIE IK LEUK VIND
3 oefenen
12

37 Wanneer we een buitenoefening
hebben
41 Bewerken van je eigen foto's zodat je
thuis nog kan verder werken aan je
onderwerp
45 Theorie direct toegepast in de praktijk ,
kort en efficiënt .
80 oefeningen met begeleiding van de
leerkracht
115 Op uitstap gaan om nieuwe
omgevingen te fotograferen, liefst op
plaatsen waar je normaal niet komt.
118 Praktische uitvoering van de theorie,
zowel binnen (studio) als buiten
(architectuur, landschap...). Buiten
eens andere locaties dan Brugge (Na 5
jaar Brugge wel beu gezien…)
122 Fotograferen in de les.
124 Het zelfstandig kunnen uitwerken van
de opgelegde oefeningen geniet mijn
volle interesse.
133
138 In kleine groepjes werken.
156 Theorie/Voorbeelden => gaan
uitproberen/oefenen in studio/locatie
183 Gelijk welke oefening als deze maar
iets bijbrengt... we zijn er om te leren.
Voor mij hoeft "leuk" vinden daarom
niet direct, maar is wel mooi mee
genomen, kennis bijschaven is
belangrijker!
184 Avondles fotografie in de buurt van het
Minnewaterpark was een toffe ervaring.

202 Samenwerking!
207 FOTOGRAFIE: werken in studio met de
belichting of in de natuur, culinair,
urban, catwalk, portret, de eerste
contacten waren oppervlakkig maar

OEFENING DIE IK ECHT NIET LEUK
VIND
5 weken na elkaar in de studio voor
portretfotografie in basis 2 terwijl we
nog veel andere dingen moesten zien
en die dan niet hebben gedaan
Ik doe alles graag
Foto's in mappen plaatsen
Becommentariëren van mede-cursisten
hun werk
dit gaat te ver: oefeningen die in de
praktijk niet kunnen gebruikt worden
Te langdradige evaluaties van foto's.
Voor de zoveelste keer omgeving
instituut en Brugge bij buitenopnames.

Het moeten toekijken hoe je bepaalde
resultaten kan bekomen.
tot nu toe is er niks wat mij erg
tegenstaat tijdens de les
Elke oefening waarbij de ondersteuning
van de docent 0 is of gewoon volledig
chaotisch /verkeerd loopt
Geen commentaar.

Soms iets te veel herhalingen in de les
over zaken die al verschillende malen
besproken werden mede door het
tempoverschil of gebrek aan inspanning
van andere cursisten.
Bereid om met alles mee te werken,
indien leerkracht dit ook doet.
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geven je stof om je verder erin te
verdiepen.
216 Interieur fotografie in Vives.
231 Mensen bewerken in Photoshop en met
Wacom-tablet of de pen werken. Ook
tot het fijnste detail uitwerken, men
zou eerder eens moeten zeggen “werk
eens samen deze taak uit”. Dus van nul
tot 100, bv. een reclameposter, een
huwelijksfoto.
255 Er is eigenlijk niks dat mij interesseert.
Doe alle oefeningen graag.
256 fotograferen, en op uitstap gaan om
theorie te zien opgaan in de praktijk
274 Buiten foto's gaan nemen is niet alleen
leuker maar ook veel interessanter.
284 fotograferen, want ik volg fotografie, en
daarna bespreken van de foto's
286 Het fotograferen op locatie en
vervolgens het bespreken in de klas.
289 Een opdracht krijgen en met de groep
medecursisten nadenken hoe we deze
zo goed mogelijk gaan vervullen. Welk
materiaal is er nodig? Hoe gaan we het
opstellen? Waar gaan we de foto's
nemen?

290 de foto' s maken buiten, met vele leuke
tips
292 Studio
305 Samenwerken met andere cursisten.
Dit is drempelverlagend en geeft kans
tot leren van elkaar.
312 Fotografie buiten.
333 theorie toepassen naar de praktijk
335 Je camera leren kennen opdat we ons
toestel optimaal kunnen gebruiken, dat
hoop ik nu nog verder te leren in de
specialisatiecursussen. Op
fotowandeltocht is een leuke vorm om
bij te leren .
345 Fotograferen buiten de school.
349 Lightroom
355 De groep mag natuurlijk niet te groot
zijn en er moet voldoende werkbaar
materiaal aanwezig zijn. Verplaatsingen
zijn dan ook een must. In studio kan je

Wanneer we met te veel zijn in een
kleine ruimte om te fotograferen en
elkaar voor de voeten lopen.

Nog niks
te lange bespreking over de foto's, dat
moet vlot gaan
heb ik niet
4 lessen na elkaar theorie krijgen,
zonder een foto te maken als je
fotografie volgt
Het aantal leerlingen is wel aan de hoge
kant waardoor je soms te weinig ruimte
hebt om je opdracht toe te lichten.
Dit is het model, trek maar foto's. :-)
Wat natuurlijk wel leuk is, maar we zijn
vaak met te veel cursisten om dit deftig
te doen slagen. Als cursist denk ik dat
we nood hebben aan wat sturing:
bijvoorbeeld een beurtrol van 4
cursisten per groepje die mogen foto's
nemen. En dat meer gestuurd door de
leerkracht.
Samen werken

foto's beoordelen
Speciale technieken in de les actie en
beweging zoals bv. met vuur, zand,
kaarten, enz. omdat we de basis nog
niet genoeg onder de knie hebben.
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368
372

398

404
409

457
460

467
469
492
493
515

wel een paar lessen doen maar deze is
meestal te klein, dus moeten
verplaatsingen kunnen...
Praktische uitwerking van de
theoretische les
Alle oefeningen die relatief realistisch
zijn. Hoe dichter bij de realiteit , hoe
gemakkelijker om thuis te
experimenteren en hoe leuker dus.
Een oefening waarbij je de leraar kan
aanspreken wanneer je een probleem
vaststelt. Als je na de theorie, de
verworven kennis wenst uit te proberen
en de leraar heeft geen tijd voor jou,
dan ga je gefrustreerd naar huis want
JE HEBT NIETS BIJGELEERD.
Werken in studio met de verschillende
opstellingen.
We hadden praktijkles in de Grote Post
te Oostende. Opdracht cartes de visite
en portret à la Vanfleteren. Ongelooflijk
boeiende en interessante activiteit en
ideaal om de andere cursisten beter te
leren kenen. Ook hier werd bijstand van
de leerkracht gegeven waar nodig.
een oefening kan zijn, zwart wit in
kleur: een hele uitdaging om dat te
doen
Eerst een duidelijke richtlijn en dan een
eigen versie daarvan. Lesmateriaal
voorzien zodat we niets moeten
meebrengen.
uitstappen die niet in de omgeving zijn
om te leren fotograferen op andere
plaatsten
Eerst theorie en daarna een toepassing
van de theorie. Iets in scene gezet of
op locatie.
Fotografie: theorie gedeelte, dan
studio gedeelte. Bij problemen,
tips/advies krijgen
Uitstap naar een externe locatie om
foto's te gaan nemen (Zeebrugge, De
Patersberg .. )
maximum een uur theorie +
voorbeelden over compositie, daarna de
straat op voor de praktijk

516 Werken met verschillende thema's
521 In kleine groepjes een opdracht
afwerken. Soms leer je veel van de
medecursisten.

een ganse les theorie
Oefeningen die niet realistisch zijn,
weinig of niets bijbrengen of die vooraf
onduidelijk omschreven worden.
Een oefening waar iedereen door elkaar
loopt wegens gebrek aan plaats en
materiaal. Alles draait rond hetzelfde
probleem: er zijn te veel leerlingen per
klas!
Buiten vragen aan mensen of ik ze
mag fotograferen ...

Herhalingsoefeningen
Momenteel mis ik de theorie. Ik kan de
huidige opdrachten thuis gratis
uitvoeren.
te veel boeken bespreken of foto's van
fotografen bespreken; ze moeten dit
tonen maar meer in de praktijk

Chaos door te veel cursisten

Gewoon cursus lezen of fotobewerking
doen in de les zonder veel uitleg. De
leerkracht waarbij dat het geval was
werkt nu niet meer in SNT.
Naar een fotografieles komen en je
toestel niet moeten gebruiken.
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530 Eerst een uur theorie en daarna
praktijk.
535 Uitleg over een bepaald techniek bij
portretfotografie en dat dan in studio
proberen toe te passen. Filmpje over
hoe je rook fotografeert en dat kan
bewerken en nadien zelf fotograferen
van rook. Foto’s bewerken in
Photoshop en leren op welke manieren
je tot resultaat kunt komen.

538 Opdrachten na korte theoretische les in
de les fotografie
548 Na een theoretische uitleg direct in
praktijk kunnen omzetten
550 het fotoboek leren maken
554 Fotograferen op verplaatsing
560 Oefeningen op de onderwezen stof.
571 portretfotografie; leren werken met
Lightroom
584 Fotografie: Fototoestel leren gebruiken
en dit onmiddellijk toepassen in de
praktijk. Photoshop: Na een module
of drie bv. een affiche namaken en op
naar het ontwerpen van een reclame,
enz.
597 Theorie - praktijk - remediëring tijdens
het nemen van de foto’s - na bewerking
bespreking
601 Studio- en buitenfotografie mens en
portret, uitstap landschap
604 Individuele feedback en begeleiding op
ieders niveau
624 Experimenten en andere vormen van
fotografie uitproberen zoals bvb.
werken met onscherpte en beweging.
Waarbij natuurlijk ook het bewerken
hoort.
629 Fotografie: opdrachten geven en de
volgende les bespreken; maar met een
maximum aantal foto's per persoon. Zo
leer je ook selecteren.
633 Fotografie: Voorbeelden bekijken,
nadenken/bespreken hoe ze het

Oefeningen waar je in een te grote
groep moet werken omdat je met te
veel bent in de klas, en waar de ruimte
ook vaak te klein is om met veel in te
werken. Vb. een onderwerp, tafereel,
portret fotograferen met flash, statief,
je moet dan veel te lang wachten
omdat iedereen zijn compositie wil
maken, statief moet klaarzetten,
lampen richten. En je kan wel veel van
elkaar leren maar groepjes zouden
maximum met 3 mogen zijn en door de
grootte van de groep en de beperkte
ruimte is dat niet mogelijk. Ook de
bespreking van foto’s is veel moeilijker
als je met te veel bent.

Tegelijkertijd moeten volgen op het
scherm van de computer en het bord
Studio als je met te veel leerlingen
bent. Dat is echt niet haalbaar.

Zelf ‘aanmodderen’ bij het nemen van
de foto’s
Macro
Flitsen
Flitsen krijg ik niet onder de knie! :/

Te lang één persoon evalueren omdat
hij/zij niet kan selecteren
Zitten en luisteren. Geen interactie.
'doe maar' zonder opdracht of sturing.
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640
644
650
657
666

bekomen hebben, proberen na te doen,
proberen een eigen variant te
bedenken, resultaat bespreken
Creatief bezig zijn met het fototoestel.
Bokeh en actie geven mijn voorkeur.
Fotograferen met een gerichte
opdracht.
Theorie door/tijdens oefeningen : ideaal
!
Compositie vond ik heel leuk, macro
was te beperkt van plaats in het lokaal
helemaal boven.
Oplossen van opdracht met
begeleidende uitleg.

699 Een praktijkoefening buiten school met
een interessant onderwerp
703 Fotobespreking
709 Uitleg krijgen over flitsopstellingen en
berekenen waarom welke flits waar
staat en erna ze dan ook zo gaan
opzetten en uittesten.
718 Alles is gericht op het correct gebruiken
van het fototoestel, dus alle oefeningen
zijn heel leuk.
745 Laatste les was er protretfotografie die
in onze klas goed gesmaakt werd.
754 Oefeningen fotografie gebeuren
meestal op andere locatie
785 Werken met thema's in kleinere
groepen, max. 3 à 4 personen met
regelmatige bijsturing leerkracht.
812 In klein groepje studio flits situaties
uitproberen. Op verkenning gaan in de
Brugse binnenstad met en opdracht
waarvan je eerst denkt "Hoe moet ik
dat..." en tot de conclusie komen dat
het toch lukt.
814 Om het even.....als het maar een
praktische toepassing is op de theorie.
815 Opdrachten op locatie, bezoeken foto
tentoonstelling
820 Een deel theorie en dan in de praktijk
kunnen omzetten om het concreet te
maken.
821 eigenlijk zijn alle oefeningen belangrijk
en leuk; maar voornamelijk werken
met eigen fotomateriaal vind ik het
best.
825 Eerst theorie met wat

Studiowerk doe ik niet zo graag.
De hele middag foto,s bespreken.
Stilzitten en zwijgen :-) Het is
nochtans soms eens nodig...
Portret
Een opdracht waarbij geen richtlijnen
gegeven worden, maar dat ligt aan mijn
gebrek aan creatieve inspiratie.
Een oefening met te veel medecursisten
tegelijk in hetzelfde te kleine lokaal.
Direct met iets aan de slag gaan op
verplaatsing zonder deftige uitleg te
hebben gehad de les voordien.

Bv. met de ganse groep in 1 studio.

Zelf model staan ......voor portret e.d.
maar wie weet, went het wel en sta ik
in de toekomst ook beter op een foto.
Minder geposeerd.....meer naturel.....
maakt niet uit als er voldoende variatie
is
Experimenteren zonder eerst de basis
theorie gekregen te hebben.
eigenlijk kan ik er geen bedenken

De vraag "wat willen jullie doen
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829
845
851
895
900

praktijkvoorbeelden / voorbeeldfoto's;
om daarna zelf uit te werken.
opdrachten als fotografeer een koe in
een landschap in plaats van fotografeer
een koe of fotografeer een landschap
waterballonfotografie en rookfotografie
in de omgeving fotograferen
Bespreken van elkaars foto's en
feedback krijgen die opbouwend maar
kritisch is.
Oefeningen waar je de oplossing zelf
moet vinden.

930 Met Lightroom werken en de foto’s
bewerken . De foto’s die je gemaakt
hebt bespreken (wat kan nog beter bv.
en wat is al goed ).
935 Alles wat we al deden
936 Foto’s bespreken van elkaar. Op
verplaatsing foto’s gaan trekken...
want na enkele jaren is het eens leuk
om niet steeds het Minnewaterpark of
Damme te gaan fotograferen.
941 Ik vind dit jaar alles leuk. De theorie is
boeiend. En de praktijk is
vernieuwend.
950 Iets creatief te fotograferen of samen
te stellen.
960 In groepen verdeeld worden en
samenwerken. En naar buiten gaan om
de les in de praktijk uit te voeren. Ook
de uitstappen zijn zeer leerrijk.
997 Toepassen van de theorie + nadien
bespreking van de resultaten (zo leren
we als studenten ook van elkaar).
1004 Macrofotografie was plezant.
1012 Fotonabewerking (Lightroom) is ideaal
om veel te oefenen en de soms
verrassende mogelijkheden te
ontdekken.
1016 Opdracht en dan met de klas gewoon
op stap gaan. Tips krijgen van
klasgenoten en leerkracht.
1042 Zelfstandig werken.

1050 zoals het nu is, veel fotograferen en
dan de foto's bespreken
1059 Praktische uitvoering van een

volgende week" iedere week krijgen,
vind ik geen goede werkvorm.
trek uw plan en laat nadien mogelijks
eens iets zien
studiowerk
Onaangekondigd naar buiten gaan of
materiaal nodig hebben.
Dezelfde oefening als die al volledig
uitgelegd wordt. Goed voor luie
leerlingen.
De meest technische kant van
fotografie, die is ingewikkeld, maar
soms noodzakelijk.
geen
Fotograferen in het Minnewaterpark.

Er is geen oefening die ik niet leuk vind,
enkel zijn de groepen te groot voor
studiowerk. Te druk waardoor er niet
altijd tijd genoeg is om iedereen te
kunnen helpen.
Het bewerken van fotomateriaal door
de lesgever ter beschikking gesteld
i.p.v. eigen fotomateriaal mogen
gebruiken.
Oefeningen waar onvoldoende
bijkomend materiaal voor aanwezig is.
Soms zit er wel eens iets in dat minder
bruikbaar is (bijv. het gebruik van
bepaalde presets), maar dat is maar
een detail.

Met te veel mensen aan één opdracht
werken waardoor je het gevoel hebt dat
je niet echt iets bijleert. Feedback van
anderen daarentegen vind ik wel nuttig.
alleen theorie !
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1062
1065
1086
1092
1170
1187

1202

1250

theoretisch onderwerp(thema).
Uitleg over een bepaald onderwerp en
daarna in de praktijk toepassen
Zowel de georganiseerde oefeningen
binnen de school maar ook vaak buiten
de school zijn heel leuk om te volgen !
Een specifieke foto maken en
onmiddellijk daarna deze bewerken met
een aangereikte tool.
foto's nemen en direct beoordelen
Zelf proberen en uitleg krijgen waarom
iets goed of fout is
Aan de hand van een afgewerkt
voorbeeld met behulp van de basis
foto's toch het gewenste eindresultaat
krijgen in Photoshop zonder eerst naar
de stap-voor-staphandleiding te kijken.
Dit zorgt ervoor dat je andere paden
probeert te bewandelen om tot het
eindresultaat te komen.
Op stap gaan... Specifieke oefeningen
zoals de anderstalige studenten
fotograferen en zo leren hoe je als
fotograaf de touwtjes in handen moet
nemen. Alsook de vrijheid in
opdrachten. Zoals in studio in groepjes
werken, maar we mochten 'glamour'
invullen hoe we wilden. Zo hadden
sommige groepjes iets gedaan met
fashion in combi met afval. Andere dan
weer echt glamour qua kledij en nog
andere iets anders. Zo wissel je ideeën
uit en kom je tot nieuwe inzichten.
praktijkuitstap Brugge als wandeling

1252 fotografie is voor het grootste deel
praktijk: verschillende situaties, dus
ook uitstappen naast studio binnen de
school is er buiten de school een scala
van mogelijkheden
1262 portretfotografie, verschillende
technieken
1264 Rekening houden met de
mogelijkheden van je eigen materiaal
en kunnen een ideale foto maken in de
gegeven lichtomstandigheden...
1269 natuurfotografie, avondfotografie
1292 Altijd fijn op locatie gaan fotograferen.
Tof om tips te krijgen voor nabewerking
volgens de specifieke module.

Ik sta open om bij te leren en heb tot
op heden nog geen ‘negatieve’
ervaringen gehad.

te veel doen zonder feedback
enkel bekijken van powerpoints

Alles wat te veel druk opleverde. Zoals
ga naar de markt en fotografeer dit en
dit tegen die tijd... Gelukkig was er dit
semester zo geen opdracht.

i.v.m. fotografie, het uitgebreid
opzetten van materiaal in studio
voor studio en licht en flits zouden de
groepen iets kleiner moeten zijn

Oefeningen die moeilijk haalbaar zijn
met eigen materiaal...
studiowerk
Te veel zoekwerk om een
fotobewerkings-programma te
gebruiken waar je geen kennis van hebt
(Photoshop bijv.).
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ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR 2 COLLEGA’S UIT DE VAKGROEP
FOTOGRAFIE
OEFENINGEN EN WERKVORMEN: DEEL 2 (VRAGEN)
Vraag 1 Zijn er bepaalde opmerkingen die ons verrast hebben (zowel in positieve als in
negatieve zin)? Zo ja, waarom?
Negatieve commentaren op de leerkrachten
Vraag 2 Plannen we verbeteracties op basis van deze commentaren? Zo ja, licht toe welke
De intenties zijn goed, ze toepassen is een andere zaak … In een boot moet iedereen op
dezelfde manier roeien …
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III. INFORMATICA
OEFENING DIE IK LEUK VIND
12 in de Excel les die ik volg vind ik de
''extra'' oefening niet leuk, maar zeer
positief, niet iedereen werkt even snel
en de leerkracht heeft extra oefeningen
bij de hand voor diegene die al klaar
zijn
29 Het geleerde in de praktijk omzetten
was altijd plezant.
36 Foto's en films bewerken met Pinnacle
vind ik boeiend.
40 Toepassingen die je zelf kan uitzoeken
maar met de nodige feedback
66 Laat mij maar oefenen op mijn eigen
tempo. Ik loop meestal wat voor t.o.v.
enkele andere cursisten maar ook daar
houdt de docent rekening mee.
69

78 praktische verbinding tussen theorie en
uitvoering
79 Optimale code schrijven omdat het
getoond is hoe, maar dat gebeurt hier
niet.
80 oefeningen met begeleiding van de
leerkracht
114 zelfstandig werk
159 ik volg GPS, ik vind alle oefeningen leuk
en goed
162 Als we kaarten moeten downloaden en
installeren
187 Toepassing van de theorie in een
oefening die in groep en met
ondersteuning van de leerkracht
afgewerkt wordt.
210 Praktische oefening
214 Theorieles, voorbeeld oefening
gezamenlijk te volgen, oefening thuis,
correcties volgende les.
215 We krijgen theorie die ons uitgelegd
wordt met oefeningen en daarna
gebruiken we die theorie in een grotere
oefening, zodat we het nut van het pas
geleerde leren zien. Daarna worden we
gestimuleerd om die oefening opnieuw

OEFENING DIE IK ECHT NIET LEUK
VIND

Ik ging om te leren tekenen. Dus kan ik
niet ongelukkig zijn dat we
tekenoefeningen kregen, toch?
Ik doe alles graag !
Oefeningen die je in de praktijk thuis
toch niet zal gebruiken
Oefeningen beneden mijn kennisniveau.

Photoshop met affiches en teksten,
voor drukkerijen... daar is in onze klas
niemand iets mee. Tot nu toe nog maar
dat gezien. Dus enkel Photoshop en
niet voor drukkers. (kan voor een
aparte groep zijn van drukkers )
Foefelen tot het lukt of juist volledig
faalt, en dan wachten tot de leerkracht
tijd heeft om te passeren.
dit gaat te ver: oefeningen die in de
praktijk niet kunnen gebruikt worden
een stappenplan nadoen

Route maken en knippen

oefeningen geven zonder opvolging
Die zijn er niet
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218
248
254
297

313

te maken, met zelfgekozen materiaal.
Een oefening waarbij je inzicht (na de
theorie) aangewakkerd wordt.
Zelfstandig werken met tussenkomst
van leerkracht. Modulaire systeem is
ideaal voor mij.
praktische oefeningen en de oplossing
als het niet lukt
het is goed dat we een oefening alleen
of gezamenlijk maken en daarna iets
gelijkaardigs met eigen materiaal
kunnen maken.
downloaden van internet en installeren

428
430 Samen oefening maken
432 Het is altijd interessant om na de
theorie oefeningen te krijgen
gedurende de les, omdat je dan nog in
de mogelijkheid bent om iets te vragen,
ondanks de zeer duidelijke cursus die je
thuis kan inkijken. De oefeningen op
de pas uitgelegde theorie zijn prima.
438 We zijn eigenlijk nog niet zo ver, er is
nog niet veel variatie geweest. Op het
ogenblik vind ik alle oefeningen zeer
leerrijk. Vroeger de cursus nog gevolgd
(ongeveer 16 jaar geleden) Toen was
er nog geen Elements denk ik.
456 Inoefenen van de theorie door eerst in
groep alles te doen en daarna
individueel.
464 Eerst theorie en daarna praktijk waarbij
leerkracht bij de cursisten persoonlijk
de resultaten bekijkt en tips geeft.
490 Bijvoorbeeld een foto bewerken naar
iets beter...dat is tenslotte het doel.
495
496 oef. die aansluiten bij de dagelijkse
realiteit; oef. samen met één of
meerdere cursisten
502 gps routes en tracks maken
506 zelfstandig zoeken en mits enkele
(meestal noodzakelijke) tips tot een
oplossing komen
507 Alle oefeningen
508 Opdrachten uitvoeren die duidelijk
omschreven zijn.
510 Dat de theorie wordt uitgelegd en
vervolgens een oefening en verder met
vrije oefeningen thuis verder werken

zuiver theoretische vragen
beantwoorden waar je de computer niet
mag bij gebruiken
eigen creatie is moeilijk

Alhoewel men het meest hieruit leert,
moeten zoeken hoe iets functioneert.
enkel theorie
Een bewerking die niks aan het
eindresultaat verandert.
Passief toekijken
zoals men in het middelbaar les geeft:
oefenen om te oefenen

Vastzitten met online-modules die
(nog) niet werken zoals het zou
moeten.
Opdrachten die niet duidelijk
omschreven zijn.
oefeningen waarvan je geen weet hebt
van goed of slecht
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522

523
532
535
550

die dan worden bekeken door de
leerkracht met commentaar goed of
slecht.
We zien een oplossing... En de leraar
start een stukje in het begin om ons op
gang te brengen En dan zegt hij...ik
zou willen dat je dat eens doet, een
heel klein stukje van de oefening. We
mogen zelf eens denken hoe we het
zouden doen. Soms heb je om een
resultaat te bekomen verschillende
mogelijkheden. Hij laat ons eerst eens
nadenken...en dan toont hij het ook...
Hij doet dat goed.
oefeningen op basis van al het
geleerde, zo onthoud je de
verschillende onderdelen van de cursus
Praktisch toe te passen in privé, bv.
adressenlijst gestructureerd bijhouden
wat.
Foto’s bewerken in Photoshop en leren
op welke manieren je tot resultaat kunt
komen.
het fotoboek leren maken

568 Alle oefeningen die we kregen, waren
ok.
580 Les geven!!! Ik heb honger naar
kennis!!! 80% theorie en 20%
oefeningen in plaats van fifty fifty
581 constructie maken waar je ook thuis
iets mee kan doen - bijvoorbeeld
kaartjes maken
582 Een oefening die enkele tips geeft en
waarbij je dan zelf moet bedenken hoe
het werkt...
584 Photoshop: Na een module of drie bv.
een affiche namaken en op naar het
ontwerpen van een reclame, enz.
586 de evaluatie-opdracht op het einde van
het 2de jaar
594 Om het even welke oefening, zolang
ook de theorieën van enige tijd geleden
opnieuw getoetst worden. (vb. je leert
vandaag iets, je maakt de oefening
maar daar komt ook een deelopdracht
in waarvan de les hierover al enkele
weken terug gegeven werd).
596 perfect uitgeschreven opdracht met
leuke inhoud
609 Praktisch gerichte oefeningen die een

Gans de oefening op papier
uitgeschreven...

oefeningen die klakkeloos kunnen
overgenomen worden van de
voorbeelden

Tegelijkertijd moeten volgen op het
scherm van de computer en het bord
Zoeken op internet naar oplossingen
terwijl we sneller leren als de leraar ons
begeleidt.
animatie bewegend beeld - zal ik zelf
thuis nooit doen - geen interesse

het snelle doorlopen van zaken die ik
NOOIT zal toepassen in mijn website:
vreemde talen, polylang,
internetverkoop, e-commerce

sommige zaken zijn saaier maar
moeten ook geleerd worden
Woordjes invullen in een lijst met
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resultaat opleveren waar je trots op
kan zijn.

643 Voorlopig zijn we daar nog niet aan
toe: zelf een idee op papier zetten en
het in de praktijk uitwerken, zowel
softwarematig als hardwarematig.

ontbrekende termen waarbij de juiste
woorden of termen gekozen kunnen
worden uit een lijst. De juiste
antwoorden kunnen gevonden worden
in de theorie.
Veel theorie is er (gelukkig) niet, dus
alle oefeningen zijn beter. Van
sommige oefeningen weet je nu al dat
je ze waarschijnlijk niet zult nodig
hebben, maar een brede algemene
toepassing en kennis is wel nodig
natuurlijk.

646 eigen ontwerp maken, dus wat
improviseren vind ik leuk
647 Tijdens de cursus Wordpress deel 2 zou
het interessant zijn de theorie toe te
passen op een eigen website. Voor
zover dit mogelijk is.
650 Theorie door/tijdens oefeningen: ideaal!
661 Na de theorie, zelf creatief aan de slag
gaan.
702 Indien het zuiver gaat over de les zijn
er genoeg interessante oefeningen.
726 Klassikale oefeningen, afgewisseld met
individuele (desnoods) begeleide
oefeningen en thuisoefeningen
(bevorderen de zelfstandigheid!).
741 Analyse van probleem, daarna
aanwenden van aangeleerde techniek
om tot een goed resultaat te komen.
Samen oplossing bekijken.
743 Eigen project afwerken
776 stukje coderen na de theorie
te veel coderen, aangezien ik enkel
overzicht wil verstaan
792 werken met laagmaskers op basis van
werken met paden
selectie
811 alle lessen waren doe-activiteiten.
833 Een oefening waarbij ik een vorige
Een oefening waar ik een tekort aan
oefening op een totaal andere manier
informatie heb om hem te kunnen
moet doen met toch hetzelfde
oplossen
resultaat.
844 Eerst de les en daarna de oefening,
Geen mening, heb Mac deel 2 gevolgd
zoals bij de iPhone en zo stap per stap
en hierover niets ondervonden.
verder.
871 gezamenlijke oefeningen, met als je
Uitleg, en daarna zelfstandig beginnen
iets dan niet begrijpt de nodige uitleg
aan oefening, niet altijd makkelijk.
erbij.
876 De voorbeelden om te starten zijn
Met twee aan één PC
gewoon fantastisch.
878 alle oefeningen hebben een
geen
meerwaarde
882 Samen met de klas werken vind ik leuk, We mogen ook eens vrije oefeningen
we helpen elkaar als we eens
doen, deze doe ik liever thuis omdat ik
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916

919
932
939

945
956
993

vastzitten.
Je krijgt een praktische opdracht na de
theorie. Je gebruikt de aangeleerde
theorie mondeling om de oefening tot
een goed einde te brengen.
Bij lessen van iPad vul ik ook heel
graag de vragen in en de oefening en
ook de directe test.
Individueel en daarna klassikaal omdat
je ook van anderen kunt leren
In het begin van de lessenreeks moet
er meer theorie gegeven worden, maar
dan overschakelen vlug en intens naar
de oefeningen een ideale oefening
moet zijn :voorstelling, vraagstelling,
uitvoering, antwoorden en
besprekingen ,en pas daarna inspelen
op individuele vragen en/of
problemen!!
3d printen zelf
elke werkvorm en elke oefening brengt
mij iets bij, dus ik sta open voor elke
vorm
een leuke oefening zou zijn: klassikaal
analyseren, input geven, aan het bord
ze maken, uitleg optimalisatie krijgen.

994 Samen via het interactief bord een
oefening maken samen met de lector
en dan nadien nog eentje gelijkaardig,
helemaal alleen doen.
995 Toepassen van theorie op de praktijk.
Hoe een formulier automatisch wordt
ingevuld, werd onmiddellijk omgezet in
een praktisch voorbeeld van bv. een
klachtenkaart aan stad Brugge.
999 lay-out aanpassen in Excel
1005 Bij oefeningen gaan afwisselen: soms
alleen, soms met twee.
1009 Foto’s met iPhone nemen
1015 Hoe je een werktaak kan
vereenvoudigen; 'problemen' oplossen
1020 Inbreng van eigen materiaal bij het
maken van composities in Gimp (dit
gebeurt nu ook al). Inbreng van eigen
ideeën (dit gebeurt nu ook al).
Zelfstandig verder werken terwijl
bijkomende uitleg gegeven wordt aan
mensen die dit nodig hebben (dit

meer materiaal heb om mee te werken.
Als je de theorie niet goed onder de
knie hebt.

de leraar die onmiddellijk ingaat op
individuele vragen of problemen van
een cursist waardoor de andere
cursisten ' niets ' te doen hebben

Oefening krijgen, analyseren, proberen,
foefelen , foefelen tot je 100 regels
code hebt die nog niet werken. Dan
een half uur wachten tot de leerkracht
kan passeren. Dan een "hint" krijgen
wat best te gebruiken. Uiteindelijk
buurman vragen wat hij had gedaan en
zien dat het in 20 regels kon...
Helemaal alleen oefeningen maken. Ik
struikel vaak over kleine details,
waardoor ik niet verder kan en dan veel
tijd verlies.
Ik kan niets bedenken dat we niet
graag gedaan hebben.

Elke oefening waarbij de theorie te snel
en maar half is uitgelegd
Te veel theorie zonder
voorbeeldoefeningen.
Te veel theorie krijgen zou ik niet leuk
vinden.
Ik zou het er moeilijk mee
hebben als ik 100 % van de tijd zou
moeten luisteren naar een uitleg die ik
niet nodig heb, zonder dat ik op eigen
kracht zou mogen voortwerken aan een
oefening. Zoals het er nu aan toe
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gebeurt nu ook al).
1040 Samen zoeken naar oplossingen!

1055 De net aangeboden theorie nog
dezelfde les inoefenen, zoals vb. in de
les Excel vind ik een zeer goed
systeem.
1073 opdracht op de computer uitvoeren
1081 Oefeningen op eigen ritme
1122 downloaden gratis gps-kaarten,
werken met JAVAWA
1132 een oefening die extra onderzoek nodig
heeft
1144 Elke vorm van oefenen is leuk.
1151 Na uitleg van de leerkracht kunnen we
in het fotobewerkingsprogramma met
eigen foto's of foto's van het internet
vrij van rechten natuurlijk zeker aan
de slag. Individueel of klassikaal.
1160 Klassikale oefeningen
1166 Oefeningen op basis van de les
1179 De oefeningen zijn steeds in overleg
met de cursisten.
1201 Iets leuks, niet te ingewikkeld
1207 De afwisseling is goed. Tijdens de
oefeningen komen er soms nog
boeiende thema's aan bod.
1230 PPT
1237 Samen zoeken naar oplossingen en
onmiddellijk uitproberen.
1246 De oefeningen waarbij kan
samengewerkt worden met andere
cursisten. Dan leer je ook van hen,
zowel van hun aanpak, hun vragen als
van hun fouten.
1266 In deel 5 van Gimp kregen we een
voorbeeld van de oplossing. Daarbij
werd gevraagd om na te denken hoe
we aan dit resultaat konden komen.
Dit vind ik persoonlijk de mooiste en
beste oefeningen omdat je op die
manier zelf moet nadenken over de
mogelijkheden van het programma. De
ene persoon zal tot die oplossing
komen via de ene weg en de andere
persoon via een andere weg. Als het
resultaat dan ongeveer hetzelfde is,
betekent dit dat beide cursisten het
programma hebben leren gebruiken en

gaat in de les, is het prima.
Ik doe alles graag. Wel heb ik
ondervonden door te weinig thuis te
kunnen oefenen wegens tijdgebrek dat
ik traag geworden ben!

veel typwerk
les over kaartsegmenten of -delen,
gebruik dit nooit.
na-apen van de theorie

Testen!
Alle oefeningen zijn interessant
Oefeningen die je dagelijks nodig hebt

Een oefening waarvan ik de theorie nog
niet onder de knie heb.
Het plaatsen van muziekbestanden op
de iPad ging te snel.
Oefeningen die je alleen moet doen en
die niet echt praktisch zijn.

een voorgekauwde oefening van iets
wat je zelf reeds zou moeten kunnen
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dus niet klakkeloos de oefeningen
uitvoeren zoals aangeboden.
1282 Met de nodige uitleg en begeleiding OK.
1288 De theorie wordt uitgebreid uiteengezet
met verwijzing naar praktische
toepassingen. Dan volgt een klassikale
oefening en een volledig zelfstandig op
te lossen oefening. Hierbij is de
leerkracht steeds stand-by voor de
moeilijke punten.
1290 Visualisaties die door de leerkracht
gemaakt werden en geduid werden om
bepaalde thema's aan te brengen
waren zeer duidelijk. Dat is een
meerwaarde!

Je krijgt een oefening voor je neus en
je kunt het maar zelf uitzoeken =
volgens mij geen lesgeven

oefeningen maken over onderdelen in
de cursus die ik niet direct bruikbaar
vond

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR 5 COLLEGA’S UIT DE VAKGROEP
INFORMATICA
OEFENINGEN EN WERKVORMEN: DEEL 2 (VRAGEN)
Vraag 1 Zijn er bepaalde opmerkingen die ons verrast hebben (zowel in positieve als in
negatieve zin)? Zo ja, waarom?
Zuiver theoretische vragen beantwoorden waar je de computer niet mag bij gebruiken. Dit
kan toch echt niet!
Passief toekijken bij oefeningen?
Wel opvallend hoe uiteenlopend de wensen van de cursisten zijn. De ene wilt perfect alles
uitgeschreven krijgen, de ander is liever zelf creatief en zoek het liever zelf uit.
Vraag 2 Plannen we verbeteracties op basis van deze commentaren? Zo ja, licht toe welke
Conclusie na de bespreking op de vergadering van 23/05
Over het algemeen een positieve reactie, het deed ons deugd te mogen lezen hoe tevreden
de cursisten zijn.
We moeten vooral blijven verder werken zoals we bezig zijn (goed cursusmateriaal,
vakbekwaamheid, gemotiveerd, gestructureed, …)
Het geven van mondelinge feedback tijdens de oefeningen/in de les vinden de cursisten
prima.
We zijn volop bezig met de vernieuwing van evaluatie en feedback.
Opvallend hoe uiteenlopend de wensen van de cursisten zijn: de ene cursist wilt een perfect
uigeschreven oefening. De andere wilt net zelf zoeken hoe het moet.
Het maken van veel ‘toetsen’ en het schools lesgeven is toch iets wat we moeten proberen te
vermijden. Ook het passief toekijken bij oefeningen. Zuiver theoretische vragen moeten
beantwoorden zonder computer te mogen gebruiken is toch iets die niet kan?
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IV. KOKEN
OEFENING DIE IK LEUK VIND
20 Vrijheid om een recept naar wens aan
te passen (kruiding, iets extra bijdoen)
in overleg met de leerkracht. Maar het
is leuk dat er artistieke vrijheid is.
38 Bij specialere zaken of standaard
handelingen de volledige groep het
laten uitvoeren als dit mogelijk is, zodat
iedereen zeker de kans krijgt om deze
technieken te leren. Dit is natuurlijk
niet altijd mogelijk, iedereen
samenroepen om dan eens voor te
tonen is ook een zeer effectieve
manier.
81 Het uitproberen van nieuwe
kookprocessen.
111 Ik doe alles graag.
137
169 Snijtechnieken
233 De praktijk zelf. Het koken zelf
239 in het koken is het de oefening die
belangrijk is
240 niet van toepassing
314 Alles is leuk in een kookles. Soep of
desserts maak ik minder graag, maar
het is perfect in elkaar gestoken door
de leraar. De ene week maak een groep
de soep, de week erna maakt diezelfde
groep het voorgerecht, de week erna
het hoofdgerecht en dan het dessert.
De ene keer leuker dan de andere dus.
318 Serveren
336 Individuele begeleiding bij het
klaarmaken van een gerecht.
339 bakken
394 Het zou m.i. interessanter en leuker
zijn, mochten we alles mogen
voorbereiden (hapje, soep,
voorgerecht, hoofdmenu en dessert).
Nu is het beperkt tot één gerecht
waardoor soms tijd over is.
397 Proeven
468 Creatief zijn.
482 'Iets' proeven van wat we uiteindelijk
hebben kunnen verwezenlijken: allen
samen gezellig aan tafel. Alle
bereidingen zijn een plezier om ze uit te
voeren!

OEFENING DIE IK ECHT NIET LEUK
VIND

Soms kunnen heel simpele opdrachten
te rap gedaan zijn waardoor het soms
moeilijk is om een tussenactiviteit te
vinden. Anderen helpen of de afwas
doen is meestal de oplossing.

Te weinig te doen hebben

Cursus zelf moeten schrijven
Het menu overlopen
geen
voor bepaalde menugangen is er te
weinig werk voor 5 cursisten

Het voortouw nemen in de groep
Groepswerk

Door mijn beperking afwassen
Ingrediënten uitwegen met
weegschalen die om de haverklap niet
werken, niet juist meten... Een reeks
nieuwe weegschalen aankopen zou
fantastisch zijn aangezien bij 'bakken'
de hoeveelheid precies moet afgewogen
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491 Eerst recepten overlopen, daarna
beginnen bakken. Tussenin
toonmomenten van de lesgeefster
(soms wat veel na elkaar, dan ben je
met iets bezig vb. op het vuur en moet
je komen kijken).
497 Werken met de ingrediënten en deze
laten uitgroeien tot een gerecht.

519 Samen een mooi gerechtje bereiden en
samen proeven
540 in groep werken
627

641 Zelf je recept kunnen maken
719 De complexere technieken mogen meer
aan bod komen. Soms volgen we
gewoon te veel het recept en is het
eigenlijk voor iedereen te volgen (ook
als je geen les volgt). Hoe je bv.
sandwichen oprolt is dan weer iets dat
je niet uit een recept kan halen.
720 samen overleggen hoe we alles tot een
goed einde kunnen brengen
826 In praktijk brengen van de theorie
846 Bereiding maken

872 Zowel theorie als praktijk vallen in de
smaak
897 Alle recepten worden toegelicht en in
groepjes uitgevoerd, er wordt eveneens
geproefd: ideaal als bakles.
947 gewoon koken en/of bakken
1128 het snijden van groenten.
1142 Snijtechnieken en kook en
bakmethoden van vlees en vis en
sausen.
1143 zoals het nu verloopt, prima
1164 leren werken met stoomoven is super
1195 Ik volg koken (bistro gevorderd): door

worden.
Tussenin toonmomenten van de
lesgeefster (soms wat veel na elkaar,
dan ben je met iets bezig vb. op het
vuur en moet je komen kijken). Vooral
bakken module 1 veel moeten
veranderen aan de recepten
Het is leuk als iedereen kan helpen aan
een gerecht. Als meer dan de helft van
de tijd babbelen is dan is dit goed voor
de sfeer maar schiet het wel het doel
voorbij.

Een schoolse aanpak met berispingen
indien er fouten gemaakt worden. We
komen tenslotte uit vrije wil om bij te
leren.
De afwas hoort erbij, maar niet
wekelijks meer afwassen dan te kunnen
koken.
Het is soms wat moeilijk om midden in
een oefening te gaan kijken naar hoe
het moet. Dit zou eventueel op
voorhand best getoond worden met iets
dat op voorhand al klaar is.

Geen. Misschien dat er door sommige
minder geprofiteerd wordt van de
goedheid van anderen om vervelende
afwas te doen.
Tot nu toe valt alles prima mee.
ik doe alles graag, ook de opkuis
Het klaslokaal uitvegen, het is altijd
voor dezelfde personen. Sommige
mensen doen die klus niet!
Doe alles graag.
Moeilijkheidsgraad aanbod moet niet
verhogen.
ik ben geen dessertvrouw dus dit doe ik
minder graag, maar toch ga ik ervoor
ik heb eigenlijk niks dat ik niet graag
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het beurtsysteem is het elke week wat
anders en dus interessant.
1294 de ingrediënten samenvoegen en het
resultaat dat je ziet

doe in de kookles
de ingrediënten zoeken, wetende dat
een paar groepen hetzelfde maken
maar dat je niet weet waar ze staan in
de keuken.....heeeeeel vervelend

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP KOKEN
OEFENINGEN EN WERKVORMEN: DEEL 2
Vraag 1 Zijn er bepaalde opmerkingen die ons verrast hebben (zowel in positieve als in
negatieve zin)? Zo ja, waarom?
- Wat vaak terugkomt is de netheid ( of gebrek eraan) van de klas.
- Nu wordt er 1 x per week grondig gepoetst en dit is te weinig voor een kookruimte.
Vraag 2 Plannen we verbeteracties op basis van deze commentaren? Zo ja, licht toe welke.
Graag zouden we een werkplan opstellen samen met de verantwoordelijke van de
poetsdienst.
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V. MODE
OEFENING DIE IK LEUK VIND
26 Afwerkingstechniek in stappen.
46 Zelf naaien uiteraard.
47 Vrije keuze in opdrachten.
64 (patroontekenen) nieuwe modellen
uittekenen waardoor je inzicht krijgt in
het patroon
102 stikken natuurlijk
165 patroon aanpassen op een kledingstuk
dat je graag wilt
166 het gebruik van de overlock, coverlock,
pers, borduurmachine... Omdat dat
apparaten zijn die je thuis niet altijd ter
beschikking hebt omdat ze te duur zijn
in aankoop.
302 alles eigenlijk, het is moeilijk maar
enorm goed uitgelegd met de nodige
uitleg en ook praktijk gericht. 1 woord
top
341 Werken met klei is mijn favoriet maar
wij krijgen zoveel technieken dat er wel
meer zijn die ik supertof vind.
405 het ineen steken van een kledingstuk
413 patronen aanpassen naar je eigen
maten

415 Alles
416 Ik hou van de individuele benadering.
Je wordt in gang gezet en werkt verder
af. Eigenlijk ben ik verwonderd over
wat ik gemaakt heb. En ben van plan
verder naailes te volgen.
421 Info rond afwerken split ....
499 Bv. Blinde rits, extra zakje e.d. eens
gezamenlijk tonen
520 Het naaien zelf
556 welke afwerkingen van tafellinnen en
nog veel meer
563 alles
575 Een techniek aan een kledingstuk eerst
apart oefenen.
621 Oefeningen worden aangeleerd

OEFENING DIE IK ECHT NIET LEUK
VIND
Strijken, patroontekenen
Opgelegd werkstuk dat je niet kan
gebruiken.
(bij patroontekenen:) hetzelfde model
tekenen, maar gewoon in een andere
maat. (al begrijp ik wel dat dat nodig is
om de leerstof onder de knie te krijgen)
rijgen
zou het niet weten want als je het ene
graag doet moet je het andere erbij
nemen want anders werkt dat niet, hé

eigenlijk niks, de les is zo aangenaam
om te volgen dat we er soms de pauze
bij vergeten

theorie is soms zwaar (ben heel dikwijls
moe door mijn gezondheidstoestanden,
niet de inhoud), het stilzitten en het
aandachtig luisteren, onze lerares doet
pas verder met de les als iedereen het
begrijpt en toch zal ik heel graag deel 3
doen
Dat heel de klas bijeen geroepen wordt
om 1 handeling te tonen en uit te
leggen. En dat je geminacht wordt als
je niet onmiddellijk mee bent.

Kan geen voorbeeld bedenken

Tevreden
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636 Elkaar zijn kennis eens toetsen tijdens
de praktijk. Probleemoplossend werken
668 Iedereen komt eens rond een
naaimachine of een nieuw toestel om
een nieuwe techniek te leren.
684 Nieuwe technieken leren
706 Het zou soms vlotter begrepen worden
als we in patroontekenen na de theorie
eens het model kunnen uitwerken.
757 De lesgever komt om beurt bij iedereen
om het werk na te zien en uitleg te
geven. Regelmatig ook toelichtingen
voor de ganse klas.
766 afwerken van een blinde ritssluiting

782 het in elkaar steken van je werkstuk
om dan te zien tot welk resultaat dit je
brengt
794 Wij krijgen de uitleg en gaan daarna
zelfstandig aan het werk. Als we vast
zitten, kunnen we raad vragen. Ik vind
dat prima.
808 Patroontekenen
816 de oefening zelf
870 een patroon uitwerken en gezamenlijk
de uitgewerkte stukken bespreken
891 Alles van patronen aanpassen naar
eigen maat vind ik super leerrijk.

922 Mode is vooral praktijkgericht, elke
leerling heeft eigen keuzes en
materialen.
988 het uitwerken van alle verschillende
technieken tijdens de les mode

Iedereen doet gewoon z’n eigen ding.

graag - niet graag is in cursus mode
niet aan de orde: we kiezen zelf het
model en de afwerking en het is dan
logisch dat alles gedaan wordt zoals het
hoort

de voorbereiding
In de huidige cursus ben ik nog nooit
zonder passionele oefeningen of
werkvorm na een les naar huis gegaan.
Bij lingerie 2 was er heel veel theorie
met kleine werkstukken en kreeg ik
naar mijn gevoel niet de tijd om de
afzonderlijke werkstukken in een
geheel te maken dus heel veel
mogelijkheden die ik door elkaar ging
halen. Ik wil de lerares echt niet
afbreken, want ze is lief en
behulpzaam, maar voor mij gingen de
lessen veel te snel. Ik heb nog geen
enkele BH perfect passend kunnen
maken omdat de volgende al aan de
beurt kwam. Voor mensen met heel
veel ervaring zal deze lerares dus een
juweeltje zijn😉😉

Jammer dat we nu in het derde jaar
afwerkingstechnieken die toepassingen
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1007 De naai-oefeningen zijn leuk en geven
een mooi resultaat
1054 Al doende bijleren
1118 Eigen stuk met hogere
moeilijkheidsgraad afgewerkt krijgen.
1188 Afwerkingstechnieken en tips door
ervaring
1190 Bij interieur, de verschillende
oefeningen in het klein, zodat we
kunnen bijhouden en reconstrueren
thuis indien nodig.
1211 Ik vind het heerlijk dat wij zelf
werkstukken mogen kiezen om die dan
onder begeleiding uit te werken. Op die
manier kies je zelf een beetje de
moeilijkheidsgraad en van elk stuk leer
je sowieso bij. Ofwel in de afwerking of
door nieuwe technieken aan te leren.

1221 een model tekenen op eigen maat en
dit uitwerken onder begeleiding. Maar
in het 3de jaar komt dit volop aan bod
dus ... op naar volgend jaar :)
1256 De praktijkoefeningen zijn in orde
1284 De evolutie die je ziet, zowel van je
eerste werk tot wat ik nu maak en de
evolutie tussen de verschillende
stappen. Je begint met 1 grote lap stof
en eindigt met het resultaat dat je voor
ogen had.
1300 Bij aanpassen patronen module 1 (want
op zaterdag is geen vervolg
aangeboden) vond ik het zeer goed dat
we steeds zelf die patronen aanpasten
zodat we de speciale boogmallen
leerden gebruiken. Ook bij lingerie is
het zeer interessant om vooral zelf je
patronen te leren tekenen.

moeten afwerken in een halve blazer.
Liever gewoon blazer maken waar we
iets mee zijn.

Opgelegd stuk maken.

Ik zou het jammer vinden dat we
verplicht bepaalde oefeningen zouden
moeten uitvoeren "omwille van de
oefening". Wanneer je bepaalde
technieken nodig hebt bij een stuk
komen die oefeningen zeer goed van
pas maar bepaalde stukken worden niet
door iedereen gemaakt (men maakt
volgens interesses en smaak) dus
algemene oefeningen voorschotelen zou
mij overbodig lijken.

Ik heb geen voorbeelden over
oefeningen die ik niet graag doe

Bij aanpassen patronen vond ik het niet
handig om steeds de grote patronen te
moeten overtekenen. Ik heb er
behoorlijk veel overgetekend want om
vooruit te gaan heb ik ook steeds van
de afwezigen getekend. Ik vind het dan
ook niet fijn dat medecursisten denken
dat les volgen aan SNT een kippenren
is met vrije uitloop. Hierdoor moest
telkens wel wat herhaald worden
waardoor we naar mijn bevindingen
minder gezien hebben dan eerst
vooropgesteld was. Leerlingen zouden
de lessen wat serieuzer moeten nemen
en leerkrachten zouden deze erop
mogen aanspreken. Herhalen en
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opfrissen doe je thuis of in de pauze.

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN, OPGESTELD DOOR DE VAKGROEP MODE

Vraag 1
Ja, de meningen zijn verdeeld over opgelegde stukken. In de module basis naaien krijgen
cursisten opgelegde stukken, de ene cursist vindt dit super, een andere vindt dit overbodig….
Vraag 2
nee
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IDEEËN VAN CURSISTEN VOOR NIEUWE CURSUSSEN (VOOR COÖRDINATIE EN DIRECTIE)
ANDERE TALEN

FOTOGRAFIE

INFORMATICA

KOKEN

MODE
aanpassen patronen naar
eigen maten,
specialisatie grote maten
beginnerscursus naaien
& stikken

(Duitse) literatuur

Analoge fotografie

Adobe After Effects Final cut
Pro/Premier Pro FL studios

Afrikaans

Conceptuele fotografie

Adobe Audition (gevorderd)

Arabisch

Experimentele fotografie.

Angular JS

bakken van broden
Bakken voor gevorderden
verder uitbreiden

Arabisch

filmen met reflex camera

Animaties maken in AfterEffects.

Bakken, suikerwerk, pralines

Arabisch

Flitsen deel 2

audio mastering

Barbecue

Audio software zoals Audition

Cursus vegan koken

Breien met breimachine.
breikunde met de
huishoudbreimachine
Combinatie
patroontekenen en
naaien
Cursus afwerken en
uitvoeren van
kledingstuk na patroon
aanpassen want ieder
patroon is anders!

Basis Macbook.

Decoreren van taarten en
cupcakes

Drapagetechnieken en
Modiste (hoeden)

Graag een opvolging van
basis voor bakken.

Grondige kennismaking
met materialen en de
verwerking van
verschillende materialen
(bv. leder, kant)

Arabisch

Arabisch (elementair)
Begeleide oefenmomenten
voor vreemde talen die in het
dagelijkse leven niet veel
voorkomen (bv. Russisch,
Japans). Dit aanvullend op de
eenmalige les per week. Dit
kan gerust een les zijn met
meerdere niveaus samen in 1
groep, waar de leerkracht
oefeningen per niveau

Fotografie Emoties
Dieren algemeen
Fotografie : basiscursussen
per merk geven (Nikon,
Canon, andere, …) om nog
beter je toestel te leren
kennen

fotografie : korte sessie
om toestel te leren
kennen. Ipv talen voor op
reis. Fotografie in familie
en reizen.

Beter werken met de TABLET
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Aziatisch koken

uitdeelt en aanwezig is voor
vragen. Er hoeft niet
noodzakelijk nieuwe leerstof
aan bod te komen.
Bulgaars

Fotografie en grafisch
design met Photoshop.

Blender

Chinees

fotografie flitstechniek

C#

Chinees
Chinees

Fotografie in familiale
omgeving (flitsen op
familiefeesten)
Fotografie met lange
sluitertijden

Chinees

Fotografie met meer
uitstappen

Chinees

Chinees

Chinees

Chinees (dichtste aanbod is
Gent)

Italiaans koken
koken : verkorte cursus
over soepen maken.

Cybersecurity
de smartphone en de app(nieuwe
betaalmogelijkheden) enz.
Digitaal tekenen ("kunstwerkjes"
maken op de computer via een
tekentablet)

Fotografie Natuur
Drupal 8
fotografie puur natuur op
alle manieren met
natuurlijk licht en met hulp Een cursus blender om te beginnen,
van belichtingstechnieken aangevuld met unreal engine

Fotografie: drone
FOTOGRAFIE: fotograferen
op locaties met het nodig
materiaal v b:
belichtingsmateriaal en
ander hulpstukken, ook op
straat en mogelijks in

Een vervolgcursus op iMovie .

Elektronica

Koken om de twee weken

Interieur en decoratie
KLEDING ONTWERPEN:
BESPREKEN VAN
STOFFEN, ONTWERPERS,
MATERIALEN,
GESCHIEDENIS, ….

Koken van gezonde voeding

Kleur- en stijladvies

Sommelier
Specialisatie in :
Soepen(bio) Voorgerechten
(vis,vlees...) Desserts
Themakooklessen met
gerechten uit andere landen
zoals Italië, Spanje, Japan,
India, ...
uitbreiding van de
kooklessen (specifieker vb
Italiaans, Aziatisch, herfst,
winter)

Kleurenconsulente

Vegetarisch Koken
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Haken en breien

Leren werken met
overlockmachine

Modetekenen

Modiste

patroon tekenen mét
uitwerking van het
kledingstuk

Conversatie gecombineerd
met geschiedenis van Brugge
Conversatie lessen waar
iedereen ongeveer hetzelfde
niveau heeft...en er zeer
regelmatig contact is met
"native speakers". Een soort
conversatietafels voor een
vreemde taal, zodat je kunt
ontdekken waar je zwakke
punten liggen en je echt met
de taal in contact komt.
Copywriting

bedrijven, het
eindresultaat doorsturen
naar de betrokken
bedrijven, haalt de banden
aan tussen bedrijven en
school.
Fotografie: grafische
vormgeving voor
fotografen, marketing
voor fotografen

Facebook

Vegetarisch Koken

Foto's van vroeger
hergebruiken

Fusion 360 Gevorderden

Vegetarisch Koken

Gebruik van Garmin voor Mac

Vegetarisch Koken

Gebruik van smartphone

Vegetarisch koken

Google Drive Excel

Vegetarisch koken.

Hardware
Hoe geen spamberichten meer

Vegetarisch/vegan koken
Wijncursus

Deens

Geboortefotografie
Ik ben gefascineerd door
landschap fotografie en
alles errond daarom graag
cursus fotografie met
lange sluitertijden en
gebruik van filters
Lange sluitertijden en
water

Deens
Deens

Licht en flits 2de deel met
nadruk op de reportage
flitser
Lightroom voor fotografen

cursus Spaans met nadruk op
passieve kennis : verstaan en
lezen; kunnen praten niet
belangrijk
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Patroontekenen van
kinder- en babykledij

Pattern grading
Recycleren van oude
kleding

Tassen maken
Toneel en historische
kostuums
Uitgebreide
Retouchecursus om
kledij aan te passen aan
eigen maten
Vervolg Patronen

deel 2

ontvangen.

Deens
Duits voor gidsen
Een cursus Chinees, Thai....
Heropfrissingscursussen
Latijn, Grieks
Engelse literatuur

Luminar
Mens en portret deel 2

In aansluiting met de rasberry
opleiding diepgang op het
programmeren in python en OS linux.
Stevige opleiding SEO (Google
analytics en aanverwanten) Nieuwe
technologieën zoals AI - machine
learning - deep learning
InDesign

Enkele uren Spaans
cultuurgeschiedenis
Frans: creatieve oefeningen
in schrijf-en spreektaal (
stellen, toneel, taalspelletjes
) / mijlpalen van de Franse
film en van het Franse
chanson.

Photoshop Elements voor
fotografen

Naaktfotografie
Newborn fotografie

Gidsen in de praktijk,
Italiaans

Photoshop voor
fotografen 'Professionele
retouching van portretten'
Photoshop voor
fotografen 'Professionele
retouching van portretten'

Grieks
Hongaars ; Fins

the NIK collection
Uitsluitend Natuur

Indonesisch

Informatica voor senioren
Informatica, LINUX OS
informatica: hoe bouw je je eigen pc,
hoe onderhoud je die (schoonmaken,
updaten...), welke programma's zijn
interessant (zeker ivm privacy en
veiligheid), werken met linux...

Inkscape
Instagram e.d.
intensive cursussen word en
powerpoint - cursus google
iPad vervolg
iPad voor gevorderden, maar met
veel mogelijkheden om vragen van
cursisten te beantwoorden, dus niet
te veel voorgeprogrammeerde
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aanpassen naar eigen
maat

Italiaanse literatuur
Klassieke Talen: Latijn/Grieks
Koreaans
Korte cursussen (8-tal lessen)
talen, vb. Spaans, Grieks,
Russisch, Pools op reis, ....

Liplezen
Literatuurstudie/geschiedenis
Spaans (ea), lezen en
bespreken
Nieuwgrieks
Noors
Opfrissingscursus Duits
Pools
Portugees praatgroep inoefenen taal op informele
wijze
Portugees voor op reis
(instap september)
reisetiquette in verschillende
landen
Scandinavische Taal: Zweeds,
Deens, Noors

inhoud
javascript, php, webontwikkeling
Joomla vervolg
kortere cursus grafische vormgeving,
bvb. 5 lessen indesign of photoshop
of illustrator
Lettertypes (fonten) ontwerpen,
zowel manueel als digitaal, evt
samengaand met kalligrafie en
GIMP/Photoshop/Inkscape/Illustrator
en toepassingen voor websites.
Meer professionele IT opleidingen:
netwerkbeheer (niet voor huis-tuinkeuken), serverbeheer, beheer
mobile devices in onderneming
(groepsbeheer), Microsoft Office 365
voor beheerders, ...
Misschien nog een vervolg op Mac
deel 2
NAS
Netwerkbeheer
overzetten elpees cassettes naar de
PC
Photoshop elements - gimp
pittig presenteren en nog verder
uitbreiding na gimp 5
Power BI
Powerpoint deel 3
Presentatietechnieken (Publisher,
Prezi, ...)
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Scandinavische talen
Scandinavische talen
Spaans C1
Spaans met nadruk op
passieve kennis, dus kunnen
verstaan en kunnen lezen,
maar praten en schrijven
hoeft niet.
Spaans spreekklassen
gedurende een jaar
spaans voor gevorderden en
CULTUUR! (literatuur, film,
geschiedenis, museum ...)
Spaans: wekelijks conversatie
Spreekklas Spaans ook tijdens
het schooljaar
Talen: eventueel vanaf het
derde jaar de mogelijkheid
om extra conversatielessen
tijdens het jaar te volgen,
niet enkel in juni.
TOERISTISCH SPAANS VOOR
BEGINNERS 1ste jaar waren
we met 20 studenten, nu
eind 2 de jaar met amper 7 ,
allemaal afgehaakt wegens
"veel te snel en intensief",
"veel te moeilijke
grammatica", "ver van mijn
bed Spaans", "zal ik nooit
nodig hebben",....
Turks of Arabisch
Vooral leren spreken, zonder
ingewikkelde grammatica

Programmeren op iMac
Programmeren voor senioren
Publisher.

Python
Python
Python 3
Scribus
Troubleshooting bij downloaden van
apps op de pc

Webdesign Drupal 8 klassikaal en
met een leerboek

webdesign voor Mac (was vroeger
mogelijk maar nu niet meer dacht ik)
Werken met Wacomtablet
Windows 10
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Vreemde talen: literatuur,
kunstgeschiedenis,
geschiedenis van de landen
waar die talen gesproken
worden.
Zweeds
Zweeds

Zweeds of Deens

windows 10 deel 2 voor senioren
Word deel 2 !!!
Xojo
Xojo programmeren (reden : kan je
1x code schrijven en meteen
compileren voor zowel windows,
linux, mac) gemakkelijke taal, goeie
software.
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INFRASTRUCTUUR
We stelden de cursisten de volgende vraag: De voorbije twee jaar werden ingrijpende
infrastructuurwerken uitgevoerd aan het gebouw in de Arsenaalstraat 4: brandveiligheid en
toegankelijkheid, centrale verwarming en verlichting. Hoe zou je het resultaat van deze
werken beoordelen?
Hieronder vind je per categorie telkens een grafiek en een tabel die het oordeel van de
cursisten cijfermatig illustreren. Daarbij worden alle relevante commentaren uit het vrij in te
vullen vak Licht je antwoord toe toegevoegd.
I. BRANDVEILIGHEID EN TOEGANKELIJKHEID IN DE ARSENAALSTRAAT

972 cursisten beantwoordden deze vraag. 44% van hen vinden de brandveiligheid in de
Arsenaalstraat verbeterd, ongeveer een derde merkt geen verschil. Iets meer dan 1 op 100
cursisten vinden de brandveiligheid en toegankelijkheid verslechterd.
Een samenvatting van relevante opmerkingen lees je hieronder:
•
•
•

De branddeur staat steeds opeengeklemd in de keukenafdeling, bij brand zitten we
als ratten in de val omdat de branddeur niet dicht zal zijn. Ik ben de persoon die
steeds de klem van de deuren haalt.
Volgens mij hangt er geen branddetector maar ik ben niet zeker.
toegankelijkheid via de achtergevel is veel beter
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

De trap achteraan is makkelijker.
de vernieuwde klassen zijn zeker een verbetering, doch voor studenten met
mobiliteitsproblemen, zwangere vrouwen enz...lijkt me de trap nog steeds een serieus
probleem.
Toegankelijkheid kan beter, zeker voor minder mobiele personen of gehandicapten.
Toegankelijkheid : zet aub de poort helemaal open voor de fietser : voetgangers en
fietsers hinderen elkaar bij die smalle doorgang.
Hellend vlak voor mensen met motorische beperking is een pluspunt.
Een algemene oefening tijdens de lessen zou wel eens nodig zijn.
Tweede trap geeft zeker een veilig gevoel.
Er werden een paar mooie aanpassingen gedaan om vanop de "koer" het gebouw
binnen te komen .
Kan echter nog beter: toegangsdeur(en), trap(jes)
Evacuatieplan en bewegwijzering van uitgangen
Duidelijke signalisatie
Modernere look, liften voor mensen met beperking
De verf in de nieuwe traphall bladdert af.
Alles is goed zichtbaar gemarkeerd.
nog steeds geen deftige lift naar 2de verdieping
Graag wat meer info over de brandveiligheid. De hoofdingang is gevaarlijk te
betreden en te donker.
Er is een goede aanduiding van de veiligheidsvoorzieningen.
geen werkende lift aanwezig, hierdoor moeten afhaken
De lift voor gehandicapten is tot nu toe EEN KEER bruikbaar geweest. Ik heb dus
moeten afzien van de lessen mode omdat ik de trappen niet meer op kan.
De toegankelijkheid van de studio op zolder is soms een beetje lastig met onze
apparatuur, statief en dergelijke.
De toegankelijkheid in de Arsenaalstraat zou veel verbeteren indien men zou kiezen
voor een echte lift, in plaats van de bestaande traplift. Deze traplift heb ik sedert
2016 nog niet één enkele maal zien functioneren.
evacuatieplan? oefening? vluchtwegen?
Misschien toch eens nadenken om eventueel een lift te voorzien om wat minder
mobiele mensen toch de hoogste verdieping te kunnen bereiken.
We zitten op zolder. Geen rookmelders....
hebben we nooit info over gekregen van de leerkracht
Kan ik niet beoordelen. Ik vind wel dat een defect raam na 3 of 4 maanden wel eens
gerepareerd mag zijn. Wat mij (als Nederlander wellicht) wel opvalt is dat er geen
“vluchtroutes” zijn aangeduid.
Lift werkt nauwelijks wat toegankelijkheid verdiepingen belet
de lift gaat nog steeds niet, een aantal lessen niet kunnen komen, voet in gips, mocht
er niet op steunen, ik moest met krukken lopen
Ik zie het niet; waarom geen evacuatie oefeningen?
Spijtig dat er geen lift is. Sleuren met zware tassen tot helemaal boven. Slecht voor
rugpatiënten.
maken van tweede vluchtweg zeer goed; detectie kan nog beter
Was echt nodig! Wat bij brand en traplift?
Ik vind het heel erg dat de toegankelijkheid voor mensen met een rolstoel of mensen
die niet goed de trappen kunnen nemen zo slecht gebleven is. De traplift werkt totaal
niet naar behoren. Het is ronduit gênant als iedereen ellenlang op je moet wachten en
hij valt vaak stil. Bovendien is deze enkel geschikt voor mensen in een rolstoel en niet
voor mensen die in het algemeen moeite hebben met de trappen.
Een brandoefening zou deugd doen.
Er is nog veel, heel veel werk aan de winkel. Ik ben wel ervaringsdeskundige in de
materie veiligheid en brandveiligheid en zie vele tekorten.
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II. CENTRALE VERWARMING IN DE ARSENAALSTRAAT

972 cursisten beantwoordden deze vraag. 27% van hen vinden de centrale verwarming
verbeterd, bijna de helft merkt geen verschil. Bijna 3 op 100 cursisten vinden de centrale
verwarming in de Arsenaalstraat verslechterd.
Een samenvatting van relevante opmerkingen lees je hieronder. De meest voorkomende
klacht is dat de lokalen volgens de cursisten soms tot altijd te warm zijn. Men klaagt er ook
over dat sommige ramen blijkbaar al een hele tijd niet meer open kunnen en niet hersteld
worden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het is nog steeds warm in de lokalen, en ik denk ook dat van de velux-ramen de
tochtstrippen vervangen moeten worden.
in sommige lokalen veel te warm
kan niet vergelijken met vorige jaren, maar zéker warm genoeg in het klaslokaal van
fotografie
Het is altijd veel te warm in de lokalen - energiebesparing zeker mogelijk.
Vroeger kon je zelf de temperatuur regelen. Nu is het soms te koud en soms te warm.
Vroeger was het 's morgens soms heel koud, nu nooit meer.
betere binnentemperatuurregeling
Soms veel te warm.
Geen saunatemperaturen meer, joepie!
Even slecht als voorheen: of te warm of te koud, vensters die maanden stuk blijven
zodat er niet kan verlucht worden, zware en grote gordijnen (en geen afzonderlijke
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panden) zodat men ofwel in de zon zit ofwel in het donker.
Helaas vaak te warm
soms te warm
Vaak te warm in de lokalen, om goed te leren mag het niet te warm zijn in de klas.
altijd veel te warm in de klas
te warm
De vloerverwarming komt zeer traag op gang, en is daarna niet te stoppen.
OK, maar vaak eerder te warm dan te koud - verluchting is in sommige klassen beetje
problematisch (raam langdurig kapot).
Nog altijd even warm in de lokalen van SNT.
Het kan zeer warm zijn in een computerklas.
Verwarming moeilijk te regelen...altijd te warm in de klas.
Ik kan niet vergelijken met vroeger, maar het is soms erg warm in de klassen!
Wel droge lucht.
Als het buiten koud is, is het binnen TE warm.
moeilijk regelbaar, eerder te warm
nog steeds te warm in sommige lokalen
het is dikwijls te warm
Het was weer warm!
in de winter overdreven warm
steeds te warm
Eerder te warm dan te koud.
Sommige lokalen zijn veel kouder dan andere.
Ofwel te warm, ofwel te koud
Raam kan niet open
In de winter is het warm in de lokalen.
2 jaar terug kregen we les in de muziekacademie waar het altijd koud was. Nu is dat
in het SNT gebouw zelf waar de klimatisatie top-notch is.
Aangename temperatuur, vroeger was het soms koud.
Nooit te koud. Vroeger was het vaak soms te warm, heb de indruk dat ook dit
verbeterd is.
Ik weet niet hoe het vroeger was. Wel weet ik dat het in de benedenklassen veel te
warm is. Ik snak naar zuurstof tegen het einde van de les en ga vaak met hoofdpijn
buiten.
te warm
Altijd goed warm in het leslokaal
Ik heb het lekker warm in de winter. Het is aangenaam zo.
Voldoende hoge temperatuur
Ik vind het dikwijls te warm in de klas.
Soms is zeer warm en we hebben geen ventilatie. Resultaat: vermoeidheid en
hoofdpijn.
De klassen mode zijn onaangenaam te warm.
geen zicht hierop, is soms te warm in lokaal
Zeer warm in de klas
De hoofdleidingen van de centrale verwarming die door de klaslokalen lopen zouden
moeten geïsoleerd worden. Zodoende kan de temperatuur door de radiators
afgegeven beter geregeld worden.
Het was er vroeger veel te warm en nu nog altijd. Het raam is al het ganse jaar
kapot. Er kan dus niet verlucht worden. Dat duurt wel lang om dit te laten herstellen.
het is vaak te warm in de klas
In het kleinste lokaal boven voor de naailes voel je in de winter wel de koude aan de
velux-ramen naar binnen waaien
Veel te warm
In sommige klassen is het te warm.
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Dikwijls veel te warm in het lokaal
Misschien toch gordijnen hangen in de naaiklas. Als de zon schijnt kan het daar te
warm worden.
Het raam kan niet open en het is er soms veel te warm.
Veel te warm, beetje verbeterd
Altijd héél warm
soms te warm
Te warm in de klas
We hebben vlug te warm
in sommige computer klassen te warm
Hoogste verdieping : nog steeds heel warm, winter en zomer.
soms te warm
Ik vind het altijd lekker warm in school, vroeger ook al hoor.
Vaak is het veel te warm. Daar kan heel wat op bespaard worden.
is sommige klaslokalen is het nog steeds te warm
In onze klas in de Arsenaalstraat vind ik toch dat het altijd te warm is.
De lokalen van de naailes zijn altijd superwarm, ik zorg dat ik speciaal andere kledij
bij heb voor in de les omdat ik anders veel te warm heb. Het lijkt nogal op verspilling.
Soms te warm zeker als het raam niet open kan zoals in onze klas.
meestal te warm in de lokalen
Ik vermoed verbeterd, het is in elk geval warm in de klas, zelfs te warm. En er kan
geen raam open, wat wel negatief is.
zelfs soms te warm, verwarming blijft vele maanden aan
verwarming staat aan wanneer niet nodig
Altijd veel te warm in de klas
het lokaal beneden, laatste klas naast doorgang naar buiten, blijft koud ondanks de
verbeteringen
In de zomer zijn m.i. de klassen veel te warm; verluchting (airco) zou ook beter
kunnen.
Het is steeds warm. In de zomer kan het boven te warm worden.
Het kan koud zijn in de keuken tijdens de winter.
vaak te warm en niet bij te regelen
Af en toe te warm.
Het raam kan niet open. Dat is al jaren zo!
Altijd goed van temperatuur, 1 ding spijtig, vorig jaar werden in een lokaal 2 ramen
dichtgemaakt met houtpaneel, kan nu niet meer open voor verluchting... er is / was
maar 1/2 werk geleverd!
Dikwijls te warm. Wij zetten vaak de deur open tijdens de les.
tegen de kou kan men zich kleden - te warm is ook niet aangenaam
Soms echt warm...
het is altijd veel te warm als we binnenkomen
In de kookles is het echt koud, er komt ergen een tocht binnen, maar soms moeten
de ramen ook open omdat de dampkappen niet voldoende zouden werken.
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III. VERLICHTING IN DE ARSENAALSTRAAT

972 cursisten beantwoordden deze vraag. Ongeveer 31% van hen vinden de verlichting
verbeterd, bijna 45% merkt geen verschil. Ongeveer 2 op 100 cursisten vinden de verlichting
in de Arsenaalstraat verslechterd.
Een selectie van relevante opmerkingen lees je hieronder.
•
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op de mode afdeling zou de verlichting nog wat sterker mogen, er zijn nog wat
donkere hoeken onder de schuine wanden
energiebewuster
Ik heb veel pijn aan mijn ogen: raar kleur van licht.
dimmers lijkt men niet te kennen en 'zachte' neonlampen al evenmin
Lichten vallen niet meer uit
duidelijk beter
De ledverlichting in de klas lijkt me een serieuze verbetering. Meer helder, kleurechter
en minder trilling.
De lichten laten branden als het heel klaar is in de klas vind ik energieverspilling.
het tl-licht is soms niet voldoende
Geen aangename verlichting
Na de les is het redelijk donker met daarbij veel auto's, voetgangers en fietsers door
elkaar.
lampen op bovenste verdiep zijn groen !! niet goed om te fotograferen
Alles is helder genoeg.
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eindelijk met sensoren zodat ze niet steeds onnodig branden
Er is nu voldoende licht
Dat de lichten gedimd kunnen worden is volgens mij een verbetering.
Het licht dat steeds uitgaat in de gang vind ik geen verbetering.
De lichten flikkeren bijna altijd, de 'verduistering' in de fotostudio is hilarisch.
Lichten lieten het afweten...dimmers.
Niet geschikt voor lessen fotografie.
Heel veel licht, goed voor mij.
Veel klaarder
Lichten vallen te vlug uit bv. op toilet.
ledverlichting is niet goed geregeld, gaat uit na een tijdje
dimmogelijkheden in computerklassen
Vooral de buitenverlichting is beter.
Verlichting aan ingang straatkant is helemaal niet goed.
zuiniger / gaat automatisch aan waar je komt
Niet voldoende uniforme verlichting, bovendien te reflecterend in de keuken op inoxtafels.

326 | P a g i n a

IV. GEEF HIER DE SNT-INFRASTRUCTUUR EEN STERRENWAARDERING. LICHT JE
SCORE DESGEWENST TOE.

Gemiddeld geeft een cursist onze infrastructuur 3,5 op 5 sterren, dus een voldoende. Van
432 van de 972 personen die een waardering gaven, kregen we zelfs 4 sterren. Ongeveer
tien procent van de cursisten geeft de infrastructuur de maximumscore; ongeveer evenveel
cursisten geven ons minder dan de helft.
We mogen dus wellicht voorzichtig concluderen dat onze infrastructuur grotendeels voldoet,
maar dat er ruimte is voor verbeteringen. Er werd aan de cursisten gevraagd hun score toe te
lichten. De negatieve bemerkingen (dus hetgeen volgens hen voor verbetering vatbaar is) die
hierboven nog niet aan bod kwamen, lees je in de tabel hieronder.
•
•
•
•
•
•
•
•

wat wel eenvoudig kan aangepakt worden, is zorgen dat er geen gaten in de muren
zijn en dat de lokalen behoorlijk geschilderd zijn
Fietsparking is niet OK: te weinig soms en het regent op je fiets.
Klaslokaal dient beter verlucht. Netheid op de schooltrappen buiten, aanduiding
waarom afvalbakken dienen en dat er niet gespuwd mag worden op de grond! Wc:
geurhinder op 1ste verdieping.
pannes en haperingen worden weinig of niet opgevolgd
Het voetpad buiten ligt er pover bij.
Geen lokaal waar je kunt wachten of een praatje doen tijdens de pauze.
Bijzonder donker en zeer hobbelig trottoir
Wat wel verbeterd is, zijn de fietsenstallingen. Ik vind het niet kunnen dat er op het
binnenplein gerookt wordt. Al die rook gaat de klassen binnen.
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Sigarettenpeuken: hinder op de trappen! Spreek de cursisten in de klas hierover aan.
Blijkbaar snappen sommigen de afvalbakken niet. De fietsenstalling is overdekt maar
onvoldoende, betere opstelling van de rekken uitproberen.
Het raam in onze klas is al maanden kapot en kan niet meer open. In de toiletten is
het apparaat om het papier in te plaatsen ook al maanden kapot. Maak toch deze
kleine dingen eens in orde!
Redelijk zwak, een gebrek aan praktijkmateriaal.
voldoende budget en een goede binnenhuisarchitect kunnen wonderen doen/ik wil ook
een pleidooi houden voor een doordachte keuken, waar men elkaar niet voortdurend
in de weg loopt
De infrastructuur is naar mijn aanvoelen eerder verouderd en niet erg comfortabel te
noemen.
De VERLUCHTING van lokaal 7 op het gelijkvloers is beneden alle peil. Het enige raam
dat kan geopend worden, is al sedert het begin van het schooljaar stuk en mag
daarom niet geopend worden. Gevolg: GEEN VERLUCHTING ! Dat is voor mij een
belangrijk minpunt! Voldoende aanvoer van verse lucht is noodzakelijk.
Leslokaal te klein en onvoldoende tafels om gemakkelijk te kunnen werken
jammer van opstijgend vocht (tot +/- 1,5 m) en zout aan de nieuwe trapzaal
Je zit met de beperkingen van een oud gebouw (smalle gangen, veel trappen voor
soms oudere mensen).
De ruimte tijdens de pauze of een wachtruimte zou mogen verbeterd worden (groter).
De tussenkomst van de directie kan toch wel iets beter: d.w.z. om een venster in het
lokaal 007 te herstellen - na herhaaldelijk aandringen is dit nog steeds niet hersteld,
na iets meer dan een jaar wordt dit hier toch stilletjesaan tijd!
Up-to-date houden - technologie wijzigt snel
Klaslokalen voor mode wat aan de kleine kant voor het aantal studenten.
Er zijn alle mogelijkheden om een goede les te volgen. Alleen in de Lange Rei is de
akoestiek niet goed.
Enkele klassen van de modeafdeling zijn een blamage voor de school: denk aan
bezoeken van buitenstaanders .. Ook zijn de recente aanpassingen vaak oplapwerk,
geen structurele verbeteringen.
Het lesbord kan niet naar omhoog. ZEER vervelend als je op de 3e rij zit. Het is
moeilijk om te kunnen lezen wat de leerkracht op het bord zet.
Geen echte fotostudio, beamer met kapotte lamp e.d. ...
Voor informatica zijn goede en voldoende pc's aanwezig, dat is positief. Maar niet
vanop elke plaats is het bord zichtbaar. Voor taallessen zijn de pc's met beamers erg
handig! Anderzijds zijn de lokalen wel gehorig, maar daar kan o.w.v. de leeftijd van
de gebouwen waarschijnlijk niet veel aan veranderd worden. Toegankelijkheid voor
auto's die van buiten de stad komen en dus ook voetgangers kan m.i. nog beter.
Enkel..de (schrijf)borden en de digitale wereld eromheen kunnen (VEEL) beter!
Keuken verouderd en kookvuren werken met moeite.
Enkel de gang in de pauze niet zo leuk, een echt tochtgat...
In De Tol is onvoldoende (studio)materiaal aanwezig.
aangepaste tafels voor patroontekenen (tafels zijn veel te klein)
Beamer werkt half, kabels zijn stuk, achtergronddoek is beschadigd, overal gaten in
de muren en plafond, raar dat er geen echte fotostudio is die optimaal gebruikt kan
worden... verliezen elke keer meer dan een half uur met banken versleuren.
De geur in de (mannen-)toiletten bleef slecht (toilet aan receptie en op 1e verdiep)
Gebouw Triangel is 's avonds niet goed verlicht en het is een zoektocht om het
gebouw te verlaten.
Niet alle apparatuur werkt altijd naar behoren (vaatwas/ weegschalen/ ijsmachine).
De lokalen zijn toch wel verouderd, klaslokaal heeft bv. nog geen dubbel glas.
Ik apprecieer de moeite die gedaan wordt om de infrastructuur veilig en up-to-date te
houden. Aan de toiletten is er evenwel nog wat werk. Die worden heel goed
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onderhouden door de schoonmaakploeg (waarvoor dank), maar je krijgt nauwelijks
water uit de kraan (de straal stopt automatisch na 5 seconden) en zijn er geen
handdoeken op de rol. Je moet het met een sponzen handdoek stellen of met een
blazer, wat hygiënisch niet te verantwoorden is.
Ik vind de inkom geslaagd. Nu nog een likje verf in de lokalen.
Qua fotostudio's zouden sommigen wel beter mogen zijn uitgerust. Ook de beamers
zijn van slechte kwaliteit waardoor de getoonde foto's niet tot hun recht komen en
serieus afwijken qua kleur.
Geen 5 sterren: lokalen soms te klein , straatlawaai, te grote klas (+\-20 man).
geen ventilatie in de foto-zolderklas
Fotostudio veel te beperkt. Ik besef ook wel dat fotomateriaal heel duur is maar SNT
heeft een reputatie hoog te houden op gebied van fotografie.
Gebouwen ok, studio's fotografie nogal slordig.
soms vuile banken, wc’s soms vuil, koffieautomaat die regelmatig niet werkt
lokalen mode op de hoogste verdieping, niet evident wanneer je geladen met stoffen
en materiaal naar boven moet
In de gang blijven staan tijdens de pauze vind ik niet aangenaam.
Het is niet altijd leuk om eerst alle tafels op de juiste plaats te moeten zetten
vooraleer je kan beginnen naaien. Verlies van tijd.
Qua fotografische infrastructuur had ik echt veel beter verwacht.
Een ander kleurtje op de muren zou het lokaal een warmere toets kunnen geven.
Misschien ook een goede beamer voor de zolderstudio zou geen overbodige luxe zijn.
Voldoende computers en hardware. Soms een overvloed van kabels die een beetje
een wanordelijke indruk geven.
Wifinetwerk vertoont soms kuren in fotografieklassen.
Tafels zijn niet altijd even netjes. De gordijnen hangen voor een stuk los : is slordig .
Er werden nieuwe ramen gestoken, maar de ruitenwasser is nog niet langs geweest :
slordig. De wc zijn wel netjes, maar er hangt een geur in het wc-lokaal.
De kookplaten vallen tegen. De ovens zijn ok.
Sommige mensen volgen een volledige dag op SNT en volgens mij is de accomodatie
onvoldoende bedoel bv. eten op school.
De kookfornuizen zijn DRINGEND aan vervanging toe evenals sommige andere
toestellen.
Ganzenveer is een ondermaatse locatie.
Ik vind de ingang/uitgang aan de Arsenaalstraat (voorbij de automaten, niet naar de
fietsenstalling) een beetje gevaarlijk vanwege het niet echt zichtbare afstapje.
De computerklas 10 is chaotisch. Als je achteraan zit kun je niets van het bord zien en
begrijp je de leraar niet. Er is altijd een gevecht voor de voorste plaatsen. Dat moet
echt verbeteren.
Ik vind de school oud, en smalle gangen en geen ruimte om even te verpozen en
onaangename klassen. MAAR de inhoud van de lessen en de leerkrachten zijn voor
mij VEEL belangrijker !
Tafels en stoelen zijn aan vernieuwing toe.
Globaal goed maar dringend nood aan modernere methodieken en vernieuwing van
de uitrusting en renovatie van de keuken(s).
In de les actie en beweging moeten we opletten op welke tafel we ons toch behoorlijk
duur fotomateriaal leggen want de tafelpoten zijn niet betrouwbaar idem de stoelen
sommige vijzen vallen er zo uit!
Mij storen alle gaten in de plafonds , muren....... het niet repareren van zoiets geeft
op de duur een verloederde indruk....
kookles naar buiten gaan: muur schilfert af...
Bij de verbouwing heeft men totaal geen rekening gehouden met een goede ligging
van de kookklas. Leveranciers moeten de trap opsleuren met groentebakken. De
cursisten moeten de vuilniszakken de trap afsleuren . Dit terwijl men nieuwe lokalen
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inricht op het gelijkvloers en ook veranderingen aanbrengt in de huidige keuken.
Inkom doet tevens dienst als 'cafetaria' met lange rijen aan de koffiemachines die niet
altijd goed werken.
Omwille van het grote aanbod voor fotografie, zouden er misschien meer studio’s
mogen zijn.
stoelen niet ergonomisch
tekentafel zou super zijn en als ik dan echt mag kiezen: zachtere stoelen
snijtafel met grote snijmatten en meer verhoogde tafels in ander lokalen dan enkel
lokaal 205 voor Mode
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CONCLUSIES EN VERBETERACTIES (DIRECTIE)
Na lezing cursistentevredenheidsenquête door directie.
Brandveiligheid
Een brandoefening doen begin volgend schooljaar
Probleem lift: was in het vorige dossier opgenomen maar wegens budget weer geschrapt.
Ik denk dat alles wettelijk in orde is wat betreft detectoren, bewegwijzering. Lucie nog eens
laten nakijken.
Probleem hoofdingang is probleem van Brugge, werelderfgoedstad. Mag niet aangepast
worden.
Defecte ramen in 7 en 8 intussen hersteld. Probleem van ‘goedkope Poolse ramen’ en moeilijk
te vinden vervangstukken.
Centrale verwarming
Met de nieuwe installatie wordt gezocht naar optimalisatie. Nog kinderziekten, maar wel vindt
nagenoeg iedereen het te warm. Kan dus verlaagd worden.
Er is een probleem met de vloerverwarming in lokaal 005 (vaak te koud) en de andere
nieuwbouwlokalen (vaak te warm). We zoeken naar een oplossing.
Verlichting
Er zijn dimmers in elk lokaal.
De vernieuwing van de verlichting en bijhorende lichtsterkte werd via gangbare
wetenschappelijke berekeningen door de dienst Elektromechanica uitgevoerd. Voor het
modelokaal werd een verhoogde lichtsterkte geïnstalleerd.
Enkele kinderziektes (zoals uitvallen of te vroeg uitvallen) zijn weggewerkt.
De buitenverlichting op straat is niet direct onze bevoegdheid en dan is er nog
‘werelderfgoedstad’.
Infrastructuur algemeen
Jammer dat het op de fietsen regent, maar dat zal niet direct veranderen. Fout ligt bij het
ontwerp van de architecten waar SNT geen enkele inspraak kreeg.
Probleem peuken blijft een ellende. We overwegen de aankoop van een bladblazer.
Trottoir zal met de werken Arsenaalstraat worden heraangelegd (2020/2021)
Vernieuwing leskeuken staat gepland voor deze zomer
Opstijgend vocht had al moeten weggewerkt zijn
Kapotte beamerlamp moet zo snel mogelijk gemeld aan IT
Defecte ramen: hersteld (zie hoger)
Er komen overal nieuwe ramen met dubbel glas waar die er nog niet zijn. Geldt enkel voor
Arsenaalstraat, zal niet gebeuren voor Academie.
Sanering oude toiletten werd op de nieuwe zesjarenbegroting gezet.
Er komen schilderwerken aan. Gaten zullen verdwijnen.
We voorzien vernieuwing van de lesstoelen in de komende 6 jaar.
Er komen bijkomende verstelbare tafels voor mode in de komende 6 jaar.
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Onderstaande voorstellen werden geformuleerd en doorgestuurd naar de Dienst Gebouwen in
het kader van de opmaak van de zesjarenbegroting 2020 -2025.
Arsenaalstraat 4: in volgorde van dringendheid en prioriteit
• Duurzaam herstel plat dak met lek sedert 2012 ter hoogte van de ventilatiegroep
• saneren van de oude toiletten op 1ste en 2de verdieping
• vernieuwen van de vloer in lokaal 009-012
• herschilderen van de 7 lokalen die werden bijgebouwd in 2012
• schilderen buitenschrijnwerk ramen kant Arsenaalstraat
• gewone lift
• vervanging lavabo’s in nieuwe toiletten door een gebruiks- en onderhoudsvriendelijker
model
• vernieuwen van het sleutelplan
• zitmeubilair voor op de fietsenparking
• vernieuwen van de gordijnen in de klaslokalen met zonwerende gordijnen
• realiseren van een efficiënt afvalbeheer
• plaatsen van zonnepanelen op de platte daken
• isoleren van het dak
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WAT BETEKENT SNT VOOR JOU IN ÉÉN ZIN?
POSITIEF
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tevreden -gezellig -leer veel bij -dus kom steeds terug
Kans om opleiding en skills te bekomen
Gezellige zaterdagvoormiddag en zeer leerrijke dinsdagavond
Aangename en ontspannende avond met aangename medeleerlingen en een toffe leerkracht
leerrijk
Ontwikkeling
de mogelijkheid om de taal te leren
Bijleren op een familiale manier
Een leuke leerzame tijdsinvestering
Bijleren van ervaren leerkrachten, om mee te kunnen evolueren in de wereld van gps’en, smartphones , internetten enz...
Sociaal contact in een boeiende omgeving
Een zinvolle uitdaging
Mijn kennis qua hobby’s uitbreiden.
efficiënt iets leren in een goede sfeer.
Vorming tijdens een vrij moment op zaterdagvoormiddag.
SNT is bijleren in een sfeer van kameraadschap.
SNT is de enige school waar ik graag terugkom.
Een leuk kader waar je zowel op sociaal vlak als kennis veel bijleert.
een uitstekende plaats om bij te leren in aangename vriendschappelijke sfeer.
Een poging tot om iets anders te vinden die zinvol kan zijn buiten mijn drukke beroepsactiviteit
Een open gerichtheid en vastleggen van ervaringen en sociaal engagement
boeiende lessen dichtbij huis
Ontspannen lessen met een ervaren leerkracht.
Zeer goed
Een sociale ontmoetingsplaats voor mensen die hun kennis willen verruimen
Relevante kennis opdoen in een aangename sfeer.
Een avondje weg en nieuwe dingen leren!
Leuke cursussen met leuke mensen
Voor de les sta ik op zaterdag om 6u30 voor op, dus..
zonder stress bijleren
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Een goede vrolijke samenhangende groep rond het fornuis en tafel.
Een plaats om bij te leren en sociale contacten
Interessante dingen bijleren in een aangename groep met enthousiaste leerkrachten, mijn ideale ontspanning.
sociaal contact, op plezierige manier hersens blijven trainen
Een losse schoolsfeer waar je veel leert en er is een groot aanbod van de cursussen.
Ontspanning
Echte ontspanningstijd. Waar iedereen en alles voor moet wijken.
Leuk, om Frans te leren
leuke leerplek
door SNT blijf ik leerling, dat betekent voor mij 3 dingen: ik leer iets, ik blijf (een beetje) jong en ik heb een zeker sociaal contact.
Goede school voor volwassenonderwijs
Slaat Nooit Tegen.
een verbinding tussen mensen in samenhang met het bijleren van de praktische vaardigheden
ik heb computer goed onder de knie
Ontmoetingsplaats voor gelijkgestemde kookvrienden
Portugese taal geleerd worden op een toffe manier door een uiterst bekwame en gemotiveerde lerares.
brein-her-activatie
Ik kom er al 15 jaar en door het volgen van Italiaans is er een extra wereld van literatuur, film, muziek, etc. opengegaan. Ook de
contacten met leerkrachten en sommige medestudenten zijn fijn.
is een plaats om bepaalde vakken aan te leren en te verbeteren, tevens kom je terecht in een groep die ook gemotiveerd is om dit
te doen.
Unieke manier om mijn Italiaans op niveau te houden.
Aangename samenkomst met leerrijke verruimende ervaringen
Zeer goede school met een goed team van lesgevers en een aangename sfeer
bijleren
een inspirerende plek waar ik graag terugkom
De plek om echt iets bij te leren !
Een tweede Moedertaal.
Een deugddoend moment van de week waar je geest gevoed wordt
Een essentieel element in verdere culturele ontwikkeling.
Het is gewoon de max om er lessen te volgen. Het sociaal contact speelt een grote rol, het bijleren is dan ook leuk meegenomen.
SNT in de Arsenaalstraat ligt heel dicht bij het centrum van Brugge, dus mogelijkheid om nadien te winkelen.
'k Zou zeggen doe
zo verder. Dank.
Een verrijking!
Fotografieles volgen aan het SNT is mezelf trakteren op een ontspannende les waarbij ik mijn creativiteit verder kan ontwikkelen,
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me-time.
Soms leuk
Goede leerkrachten, na enige modules met zelfde cursisten zijn we een vriendengroep geworden. Leuk om eens uit te breken uit
de dagelijkse kring werk/thuis. Foto's zijn merkbaar beter dan voordien.
Mee zijn.
Een perfecte match om te blijven leren. ..
Verruimingsmogelijkheid van eigen kennis.
in een gezellige, gestructureerde omgeving iets bijleren
Goede lesgeefster, aangename sfeer onder studenten en leraar. Degelijk onderwijs.
ontmoetingsplaats leergericht
Hersengymnastiek, sociaal contact, bij leren van een andere taal
Levenslang leren met keuze uit een gevarieerd aanbod dicht bij huis !
kennis opdoen en sociaal contact
De lessen in SNT verruimen m'n kennis, brengen me de cultuur van een ander land bij, dagen me uit om de taal te blijven oefenen
en dit samen met een groep toffe mensen.
Een wekelijkse afspraak. Brengt hoop voor de gedroomde toekomst.
Ik ga graag om de goeie sfeer en om de interessante leerkrachten die véél geduld met ons hebben...
Een goede school om mijn taalvaardigheden up-to-date te houden
Tijdens mijn mid-veertiger jaren mijn hersenen nog eens aanscherpen door een nieuwe taal te leren
Kans om op elke leeftijd je kennis verder te ontwikkelen
SNT is voor mij de ideale plaats om verder te ontwikkelen in wat je ook maar wil. Hoogstaande cursus (Spaans in mijn geval),
supergemotiveerd leerkrachten, zeer vriendelijke mensen, een aangename sfeer onder de cursisten,... Ik blijf nog vele jaren
komen en raad(de) ook andere mensen aan om dat te doen!
Een centrum met waardevolle opleidingen voor persoonlijke ontplooiing en intellectuele training.
SNT les volgen en toch gezellig samenzijn.
'zeer gemakkelijke lessen fotografie die wel gezellig/leuk zijn'
kennis verruimen sociale contacten leggen
zeer goed
Heel tevreden
Een aanrader voor mensen die nog willen bijleren
Op een aangename, sociale manier bijleren.
ontspanning, veel sociaal contact en vooral veel bijleren
Ontspanning, bijleren en tijd voor jezelf!
Een inspanning die voor mij ontspanning betekent.
Leerrijke scholing door vakkundige toffe leerkracht
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Een avond voor mezelf om de Italiaanse taal verder te onderhouden in een gemoedelijke sfeer met medecursisten en een
gedreven leerkracht.
Een deur op de wereld.
De hersenen fit houden samen met een bende vrienden. Want na al die jaren ben je meer dan enkel maar leerlingen...
Op een ontspannende manier telkens opnieuw bijleren.
aangenaam les volgen
Goed lesgeven, goede parkeer gelegenheid (IBIS), en bekwame leerkrachten
Kwalitatieve cursussen aan scherpe prijs en goeie docenten.
Je kan er altijd wel iets leren.
SNT biedt me de mogelijkheid om cursussen te volgen die anders niet aangeboden worden of niet haalbaar zijn.
Het is een plaats waar ik graag kom, is een ontspanningsavond waar ik een taal leer die mij enorm boeit, fijne leraars.
Interessante lessen. Goede groep.
The place-to-be om iets bij te leren
Via SNT heb ik veel geleerd en vrienden gemaakt.
Een verrijking.
SNT helpt je om je persoonlijke, geestelijke niveau hoger te brengen.
Goed taalonderricht en na een aantal jaren de sociale contacten.
Samenhorigheid en zeer begripvol
een beetje thuiskomen in een leuke groep en intussen Italiaans leren. Een batterij opladende "hobby" waarna je blij terug naar
huis gaat
SNOEI NOOIT TE vroeg in je kennis
Een plaats, waar ik mijn kennis van de Italiaanse taal op peil kan houden en tevens een wekelijkse ontmoetingsplaats met een
leuke vriendengroep.
Vorming
Een ideale manier om bij te leren en ook om sociale contacten te verbeteren.
Een fijne namiddag met gelijkgestemden en een mooi lesmomentum.
In SNT kan ik nieuwe vaardigheden aanleren op een aangename manier en daarbij leer ik ook nieuwe mensen kennen.
Kennis uitbreiden in interessegebieden op een gemoedelijke sfeer.
Reeds vele jaren "mijn" school en wellicht nog lang.
Een dagje ontspanning onder leiding van mensen onder mensen en toch op een aangename, ontspannen manier, kennis opdoen
over zaken die het leven aangenamer kunnen maken.
SNT is een leuke manier om in contact te komen met andere personen terwijl je je kennis verruimt.
Ontspanning en inspanning.
Vriendschap en Italiaans !
een school waar ik graag naar toe ga voor meestal koken of informatica, er kan nu en dan een aantal jaren tussen liggen maar ik
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kom er graag terug
Mogelijkheid om dicht bij huis een nieuwe taal te leren tegen een aanvaardbare prijs en gegeven door gedreven leerkrachten!
De enige plek waar je samen komt met gelijkgezinden, je ding kwijt kan, bijleert en vrienden maakt. Leuke tijd en ervaringen
opgedaan
Bereikbare, aangename verrijking
hobby en ontspanning. het leren in een sociaal aangenaam kader.
een ontmoetingsplaats waar je kan bijleren en bijpraten met gelijkgezinden
Ik kijk iedere week uit naar de volgende les. Ik heb er ook een vriendenkring opgebouwd.
OP EEN LEUKE MANIER BIJLEREN
Ik leer heel veel bij in de kookles, met een goede begeleiding en in een fantastische groep.
Een moment van leren, ontspannen, en samen-zijn, rond een interessant en uitdagend onderwerp.
Een taal leren en sociaal contact met leerkracht en medestudenten
ik leer mijn hobby beter uit te oefenen ,zodat ik meer kwaliteit kan leveren
Een plaats waar ik de laatste jaren veel geleerd heb in een losse, ongedwongen sfeer
Ik wilde de Italiaanse taal en cultuur leren kennen en SNT biedt daar uitstekende cursussen voor aan. De sfeer tijdens de lessen is
goed. Iedereen wordt er gerespecteerd. Ik wil de lessen zo lang mogelijk blijven volgen.
Ontspanning, inspanning (Italiaanse taal is niet gemakkelijk) want de hersencellen blijven bezig, sociale contacten en ieder jaar
een geweldige reis naar Italië!
een leven lang leren
Hoop, omdat ik een nieuwe vorm van communicatie zal kennen als ik helemaal doof word; vriendschap, omdat je bij SNT nieuwe
mensen ontmoet waarmee je je hele traject doorloopt; kansen, omdat mijn cursus nieuwe kansen biedt en nieuwe deuren opent,
dit is wat SNT voor het ogenblik voor mij betekent.
Bijleren samen met leeftijdsgenoten, leren van elkaar en vooral van de leerkracht
Een dag van ontspanning leren en sociaal contact
leuke afwisseling van wekelijkse activiteiten, sociaal contact, en je leert bij, gezond voor de geest en het lichaam
Verder leren, je hersenen in vorm houden en niet laten aftakelen. Studievrienden maken.
kwalitatief onderwijs voor volwassenen
Een goede school om mijn kennis te verbreden
Het SNT is een superinteressante organisatie, opportuniteit om cursus te volgen
Toffe manier om, zelfs als je een druk beroep hebt, bij te leren buiten je beroepssfeer.
ik volg al meer dan 15 jaar les - een vaste waarde voor mij
het is een heel goede plaats om talen te leren
interessante mogelijkheid om talen te leren
Een aangename kennismaking van volwassenonderwijs en zal ik aan iedereen aanraden
Interessant om bij te leren, zeker voor oudere personen en zo verder actief te blijven.
337 | P a g i n a

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Nieuwe mensen leren kennen en leuke manier om de taal te leren kennen
een plaats waar ik reeds héél veel bijgeleerd heb en hoop dit nog te kunnen doen, zowel in talen als in fotografie.
GEZELLIGHEID - VRIENDSCHAP
Ik voel me er "thuis", aangename sfeer. Het sociaal contact is ook van belang voor mij en, ik leer nog altijd bij!
Leuke, ontspannende avond waar ik iets bijleer.
Voor mij een sociale, leerzame vrijetijdsbesteding.
als gepensioneerde een plaats waar ik mijn hobby nog wat kan uitwerken en het sociale contact
Tot nu toe een positieve school die mij op het gebied van fotografie naar een hoger niveau zal brengen.
SNT is een fijne plek om Spaans te leren.
SNT brengt me inspiratie bij.
voor mij een moment van de week om naar uit te kijken, waar je veel kan bijleren
SNT is mijn middel om een nieuwe taal te leren en zo een andere kijk op de wereld te hebben !
Ontspanning en nieuwe kansen
Levenslang bijleren, mensen ontmoeten, bijblijven, dat kan bij SNT
Iets bijleren in een aangename sfeer.
leerrijk, sociaal
Kans om veel zaken te leren in de onmiddellijke nabijheid.
was leerrijke en leuke ervaring
voor mij een verrijking van kennis , gegeven door bekwame lesgeefster, die weet waarover ze praat en het nog kan uitvoeren ook.
Kans om bij te leren op gebieden waar ik wil bijleren!
Kennis meekrijgen
ik heb al veel geleerd bij SNT, ik hoop nog lang van alles te kunnen volgen, ik leer graag bij
een avond leerrijke ontspanning
Dan wordt het een lange zin: ik vind het niveau behoorlijk hoog (een taal kan je vanuit verschillende perspectieven benaderen,
maar hier ligt de nadruk toch eerder op het zelf spreken en schrijven - actief dus - dan het gemakkelijkere begrijpen - passief
dus), ik heb tot nog toe twee juffen gehad die ik allebei heel erg waardeerde omwille van hun kennis, didactische kwaliteiten,
geduld, enthousiasme en inzet, de toegankelijkheid is zeer goed (figuurlijk bedoel ik), de kostprijs is werkelijk te verwaarlozen en
het is ook sociaal een avond waar ik naar uitzie, omdat er al eens flink gelachen wordt maar iedereen er wel komt omdat zij of hij
iets wil leren.
Mijn leergierigheid bijwerken en sociaal contact behouden en inspiratie opdoen.
Een plaats waar ik met heel veel plezier en interesse al jaren met succes de evolutie van de informatica probeer bij te benen.
Dank aan directie en leerkrachten van SNT.
Leuk om bij te leren in een aangename sfeer met bekwame mensen.
zeker een pluspunt in mijn leven als gepensioneerde
Leute en ambiance verzekerd
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Mijn wekelijkse afspraak Italiaans.
De mogelijkheid om bij te leren op meerdere vlakken
SNT heeft ertoe bijgedragen dat ik een nieuwe job heb gevonden.
leerzaam
Voor wie houdt van levenslang leren is dit een perfecte school.
Heeft me veel bijgebracht i.v.m. fotografie
SNT betekent voor mij individuele ontplooiing, sociaal contact en ontspanning!
Hoop om heel veel bij te leren en om mij verder te ontwikkelen in de fotografie!
Een aangename tijd waarin ik bijleer zonder mij te hoeven inspannen. Ontspanning dus :)
Een paar uren per week even weg van alle dagelijkse zorgen , contacten met nieuwe anderen, het geheugen verscherpen / op peil
houden.....en natuuuurlijk ook onderdompeling in de andere minder bekende wereld van de buurlanden.....heerlijk!
Vind het leuk om er les te volgen veel variatie en al veel cursussen gevolgd maar de eerste keer bakken
Een plaats om datgene wat je zeer graag doet te doen met een leerkracht die altijd gemotiveerd is. Een plaats om sociale
contacten op te bouwen zeker als je op pensioen bent en heel veel alleen thuis zit.
leuke ontmoeting met medestudenten, en we onderhouden ons Italiaans
Kwalitatieve school voor volwassenenonderwijs.
Kennis verbeteren in alle domeinen waar ik ben in geïnteresseerd.
Nuttig.
Een plaats waar ik graag kom... voor de medecursisten én voor de leerkracht. Ook het secretariaat is altijd heel vriendelijk en
behulpzaam.
Een leuke en leerrijke ontmoetingsplaats!
een plek waar je op een goeie manier een taal aanleert, en ook over het land leert, met ervaren, goeie leerkrachten en open,
vriendelijke sfeer.
De bijscholing die ik verwacht
Een nieuwe hobby die ik perfect kan uitvoeren vanwege de bijscholing
Ik hoop bij te leren
Een aangename sfeer in de school, goede werking van het secretariaat, een aangename manier om iets bij te leren en de sociale
contacten te onderhouden
Interessant, leuk, inspannend, toffe medecursisten, toffe leerkrachten. Ideaal dus om op heel een aangename manier toch veel bij
te leren.
de vrijheid om altijd bij te leren in een stimulerende omgeving
Veel voldoening
Blij voor het ruime aanbod
Alert blijven op hogere leeftijd via studie
sociaal contact, ondertussen bijleren
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Een bron van kennis, boeiend; goed voor sociaal contact, vooral in de cursussen taal
Een leuke en interessante maandagavond.
Ontspannen bijleren
De school biedt me kennis, sociale contacten, en ontspanning.
uitbreiding van kennis met een sociaal concept . ( sociaal = normale menselijke contacten)
Kwaliteitsvol onderwijs voor volwassenen
een zinvolle invulling van mijn vrije tijd en honger naar kennis van de fotografie
Plezierig studeren.
SNT betekent voor mij een aangename plek om te leren.
Wat een formidabele plek, waar zoveel soorten van mensen elke keer weer, na hun job, samenkomen om bij te leren!
Degelijk onderwijs in aangename sfeer met prima leerkrachten!
zeer goeie leerkracht
Kennis opdoen van bekwame, gepassioneerde mensen.
Een zeer goede school, goede leerkrachten. Goede sociale contacten.
Toffe sfeer, leuke leerkrachten. Aangenaam vertoeven. En we leren iedere keer wel iets bij.
Een aangename plek om les te volgen met mensen die dezelfde interesse hebben.
Pure ontspanning
een halve dag per week mijn hersenen pijnigen om toch nog wat hersengymnastiek te doen, door een andere taal te leren, samen
met andere gemotiveerde cursisten
Kwaliteitsvol onderwijs
Een passie die ik soms niet meer in de hand hou.
kennismaken met nieuwe dingen
Een voormiddag die ik niet wil missen omdat dit geen verloren tijd is.
SNT geeft mij de kans om tegen een democratische prijs mijn passie voor fotografie uit te oefenen en mijn kennis, zowel theorie
als praktijk enorm te verbeteren.
Een plaats waar je als volwassene kunt studeren met de aanpak voor volwassenen.
een aangename sfeer, leuk om andere mensen te ontmoeten, altijd weer tevreden omdat we iets hebben bijgeleerd
Taal- of andere cursus kunnen volgen in de binnenstad. Gedreven docenten en fijne medestudenten.
nooit te oud om te leren
een aanrader, was dik in orde!
SNT is een goede plaats om als volwassene veel bij te leren. Je komt in contact met gelijkgezinden, die ook hetzelfde willen
bijleren.
Jarenlange bijscholing aan correcte prijs met in de meeste gevallen goede leerkrachten
Een boeiende namiddag met toffe collega-cursisten...
Een namiddag converseren in mijn moedertaal
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Leren en sociale contacten.
Me-time onder begeleiding van een professional.
Kennis en sociaal contact
Hartelijk en bekwaam.
Kan het zelfs in een woord “ ALLES”
Iets leren als volwassene
Manier om bij te scholen.
Een oude school, goed bereikbaar vanaf station en ook zeer positief dat er een prijsreductie is voor de Katelijneparking. Ik heb een
toffe en deskundige en enthousiaste en positieve, vriendelijke leerkracht, die heel veel inspanningen levert om de les aangenaam
en gevarieerd te maken. En dat is voor mij belangrijk! Ook de medecursisten zijn heel tof, we zijn beetje van dezelfde leeftijd en
er heerst een goede sfeer! Ook heel positief dat er koffiemachines staan, met VERBETERDE koffiekwaliteit en eco-bekers. Ook
positief dat er automaten staan met verschillende soorten water! Ik ben blij dat ik de school gevonden heb! Het is mijn wekelijkse
uitstap! en ik leer nog wat bij!
Een plaats van sociaal contact waar kennis op een gedreven wijze wordt overgebracht.
Ik ben zeer leergierig en wil overal van op de hoogte blijven.
Voor mij betekende het een fijne plaats om bij te leren met mensen die om je gaven.
Zeer aangename en boeiende leservaring met respectvolle omgang tussen leerkracht en leerlingen en leerlingen onderling
Een dag om naar uit te kijken.
SNT is mijn tweede (ik zou bijna zeggen mijn eerste) thuis.
Nieuwe contacten leggen met mensen die dezelfde passie voor een taal hebben is een win-winsituatie voor iedereen. Het venster
op de wereld wordt breder.
Een heerlijke en ontspannen manier om iets bij te leren, om ook andere mensen te leren kennen, een ideale manier om de
hersenen te blijven trainen!
Door les te volgen aan SNT gaat een beetje meer wereld voor mij open.
Het is een goede vorm van opleiding met ruim aanbod van cursussen.
Dat is vooral dat je nieuwe mensen ontmoet met dezelfde interesse in een avondje amusement waar je nog iets opsteekt, vooral
de foto-reisjes zijn heel goed georganiseerd voor zulke grote bende.
Een centrum om iets bij te leren en andere mensen te leren kennen.
Een prima onderwijsinstelling met een ruim aanbod en een goede accommodatie.
toegang tot ontplooiing
Leerrijk en creatief je kennis verruimen
Voor velen een noodzakelijke bijscholing.
Een aangename en leerrijke namiddag met gelijkgezinde medestudenten onder leiding van een vriendelijke en bekwame
leerkracht.
Leerzaam en plezant
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Groot aanbod van cursussen
Mogelijkheid om Spaans te studeren.
Een activerende en motiverende leeromgeving; kortom: een prima locatie voor wie geestelijke en mentale fitness zoekt.
een aangename school om er bak / kooklessen te volgen
Wat ik ervan verwacht. Duitse grammatica leren.
Een namiddag waar ik elke week naar uit kijk!
precies wat ik verlang :-)
Huis van vertrouwen
School voor volwassenen met groot aanbod
Een aangename plaats waar men ongedwongen een lessenreeks kan volgen om zich in zijn of haar hobby te kunnen verdiepen.
Ik heb al veel mooie gehad in de SNT. En veel goede vrienden leren kennen!
Gezellig samen creatief bezig zijn
Dat is OK
een goede plek om mensen te ontmoeten, goede cursus en leraren, goed ervaring in algemeen
op een aangename, ontspannen manier les volgen, zonder thuis te komen met een tas vol stress
Bijleren zonder verplichting en bruikbaar in het dagelijks leven.
Zeer goede en aangename school maar kleine verbeteringen kunnen altijd.
IK ben tevreden
SNT is de specialist om talen te studeren
Een mogelijkheid om een nieuwe taal te leren op een aangename manier.
een school waar ik al veel geleerd heb en waar ik graag naar toe ga
Ik leer veel bij
Een voormiddag met kookbuddy’s samen onder leiding van de juf allerlei nieuwe recepten bereiden, proeven en beoordelen.
Een plaats waar ik iets kan bijleren wat mij interesseert
Als je een goede leerkracht treft is SNT een school waar je als volwassene je interesses ALS HOBBY kan ontplooien.
Ontspanning op zaterdagvoormiddag met vrienden
the place to be when you want to learn
op een aangename manier een taal studeren, ik had het geluk meestal in een goede groep terecht te komen
zeer goede opleidingen maar beperkt aantal cursussen
SNT is een goede school waar ik kan bijleren.
Iets om wekelijks naar uit te kijken. Sympathieke leraressen, goede sfeer. Medeleerlingen worden vrienden. Ik zal er altijd met
een fijn gevoel aan terugdenken.
Ontspanning
Ontspannen sfeer en goede leerkrachten.
Een ontmoetingsplaats waar jong en oud samen een taal leren.
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Veel bijgeleerd
SNT blijft voor mij een heerlijke school en omgeving om mij verder te blijven ontwikkelen, ik zou het niet willen missen en denk
dat ik nog vele jaren in de school zal blijven lessen volgen. Er zullen altijd verbeterpunten zijn maar dat kan mijn enthousiasme
niet temperen. Hopelijk blijven jullie nog lang bestaan!
Bijleren.
Het is een instelling waar men heel veel kan leren. Maar even belangrijk is dat je er in contact komt met mensen met dezelfde
interesses. Het houdt je mentaal jong.
Een leuke voormiddag waar je iets bijleert en goede sociale contacten. Ik zie er telkens naar uit om les te volgen.
Ik ben tevreden over SNT. Ik heb al computerles gevolgd, fotografie, nu naailes. Ik vind het leuk om bij te leren en dan fier te zijn
op mezelf.
Wekelijkse ontmoeting met toffe mensen Interessante cursus
Leuke hobby te kunnen doen in een leuke sfeer. Elke keer uitkijken naar volgende week.
Iets bijleren, contacten met andere mensen.
Ik leer Engels bij en dat is mijn bedoeling.
Een leuke plaats om les te volgen
voor mij een hele goeie school
Mogelijkheid tot leren
Ideaal om als gepensioneerde de hersenactiviteit te blijven stimuleren...
Ontspanning
SNT: is bijleren, op een leuke, ontspannen manier. Degelijke gevarieerde cursussen gegeven door vriendelijke, professionele
leerkrachten. Kan en zal het alleen maar aan iedereen aanbevelen.
Bijblijven
Kwaliteitsvolle opleidingen
Een manier om de taal wekelijks te onder- en bijhouden samen met andere cursisten sedert meerdere jaren
een school waar ik mijn passie verder kan ontwikkelen
een deel van mijn vrije tijd
Een plek waar je kennis kunt opdoen in een aangename omgeving en leuke sfeer
Positief: - gemotiveerde leerkracht - niet te veel examens - leuke thema’s
SNT is bijleren, sociale contacten, amusement en niet het gevoel te hebben op een school te zitten.
Sociaal contact met medecursisten en leerkrachten en daarenboven nog wat bijleren, is zeer belangrijk voor mij.
Bijleren!!!!
De rijkdom om als gepensioneerde, die niet meer moet nadenken, toch geheugen en concentratie te kunnen onderhouden en
vooral met een praktisch nut in het dagelijks leven.
Onderwijs op een leuke manier, waar ik steeds naar uitzie om er naar toe te gaan....
SNT betekent voor mij een verrijking van mijn interessegebieden
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super! super!
een instelling waar je op budgetvriendelijke manier naschoolse interesses kunt aanleren
Een school om lessen te volgen
Vooruitgang van mijn taal.
aangename leerschool
Kennis, bijblijven, mensen leren kennen, vaardigheden aanleren, kortom een meerwaarde voor mijn leven.
SNT verbetert voor mij de levenskwaliteit en houdt me zo actief en (hersen)fit.
Slimmer worden, iets Nieuws leren, Toekomst gericht. SNT dus.
Ik kom er om een beetje Italiaans te leren en mee te gaan op reis.
blijvend leren en ontwikkelen, in een aangename sfeer.
Een avond waarop ik mijn zinnen kan verzetten
Een voor mij onbekende stadschool, met zeer hoogstaande kwaliteit en klasse leerkrachten !!!!!
Snt brengt me dichter tot mijn doel een betere hobbyfotograaf te worden.
Een hoogtepunt in mijn week ! :-) :-)
Een onderwijsinstelling die veel mogelijkheden biedt , administratief duidelijk is en goede opleidingen aanbiedt.
Persoonlijke ontwikkeling, degelijk volwassenenonderwijs, iets meer rekening houden dat we volwassenen zijn en dit doen tijdens
een zware werkweek, maar algemeen gezien tevreden.
Verruiming van de geest
Praktische cursussen waar je direct mee aan de slag kan. (ik volg technische opleidingen 3D printen, Raspberry pi)
Een fijne plek om te leren!
Een onderwijsinstelling die een cursus organiseert die ik wil volgen.
Snt is voor mij dé instelling om bij te leren, waar je veel andere mensen leert kennen die dezelfde interesses hebben
Bijleren in een aangename omgeving
Es eN Tee, wij doen het ermee!
Als we iets willen bijleren of bijschaven, dan is er één adres: SNT!
de beste manier om het nodige te leren kennen in de informatica
Al Veel Spaans geleerd: kan nu gerust al op vakantie gaan in een Spaanssprekend land en mij uitdrukken in het Spaans .
Aangename groep en heel goeie leerkrachten.
bijleren!
Elk jaar een uitdaging, een verrijking, blijf het doen: een echt leuke groep!
Snt betekent voor mij Nederlands .Snt betekent de prachtige plaats waar ik de taal van België heb geleerd. Snt betekent leren
over verschillende culturen en studenten uit verschillende landen over de hele wereld. In mijn klas ontmoeten nu vier continenten
elkaar.
Een prettig instituut waar je als gepensioneerde veel kan bijleren, zodat je bij de tijd blijft.
Een namiddag eens echt je zinnen kunnen verzetten, iets bijleren op een ontspannende manier en toffe mensen ontmoeten.
344 | P a g i n a

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een aangename en leerrijke ervaring! Zie er steeds naar uit!
Sociaal contact en ontspanning
Is een vervolg op mijn lessen in Oostende, want daar kon ik niet meer evolueren.
Voor mij een gelegenheid om op een leuke manier andere mensen te ontmoeten die dezelfde interesses hebben (i.c. fotografie) en
daarbij mijn bekwaamheden te kunnen verhogen.
Toegankelijke opleidingen voor iedereen met voor elk wat wils.
Kennis opdoen... Nieuwe mensen ontmoeten...
SNT heeft een behoorlijk grote plaats in mijn leven. Soms volg ik twee cursussen tegelijkertijd. Ik heb 10 jaar Italiaans gevolgd,
en nu al 4 jaar naaien. In het verleden volgde ik ook al verschillende lessen in de informatica. Ik zal dat in de toekomst blijven
doen. Zodra je stopt ga je er immers op achteruit...
super goeie sfeer en nog altijd bijleren
SNT, is voor mij een uitlaatklep. Ik volg al jaren cursus. Ik zou het spijtig vinden moest dat voor mij om gelijk welke reden niet
meer kunnen doorgaan.
Een groot aanbod aan cursussen aan een betaalbare prijs en waarbij je heel wat bijleert op een leuke manier.
Toename van vakkennis in een aangename sfeer (meestal)
zeer goeie school voor volwassenonderwijs
een interessante school, leuk om er les te volgen met super leerkrachten.
SNT geeft mij de mogelijkheid om mijn kennis verder te ontwikkelen als gepensioneerde.
Een avond in de week waar ik ga enkel voor mezelf. Leuk gezelschap en ik heb steeds een goed gevoel als ik uit de les naar huis
ga. Ik heb iets bijgeleerd die avond.
Bijleren in een gemoedelijke sfeer.
Leerzaam en aangenaam vertoeven daar!
Italiaans leren
Sociaal contact en vooruitgang.
een plaats waar je bijleert op een aangename wijze en ook het sociale contact met de medecursisten
Fijne avonden met gelijkgestemden, waarop je af en toe uit je comfortzone gehaald wordt en nieuwe uitdagingen krijgt. Mijn zen
moment, elke week opnieuw.
Een aangename vlotte manier om iets bij te leren of/en een hobby op te waarderen.
Leuk en ik leerde al veel bij
Een instituut dat mij de mogelijkheid geeft om tegen betaalbare prijs kennis te verwerven met de aanwezige moderne
onderwijsmiddelen.
goeie opleidingen
De mogelijkheid om mijn hersenen in werking te houden
Een nieuwe ervaring.
Ontspanning
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Zinvol ouder worden en intellectueel contact met anderen
ontspanning!
Kwalitatieve bijscholing
Ontspannend leren
Sociaal contact centrum
Gezellige sfeer wegens de medestudenten en een gemotiveerde lesgever
iets zinvol leren, vrienden maken, plezier hebben
Bijleren op een aangename, ontspannen manier
Plezier, ontspanning en nieuwe kennis!
Snt betekent voor mij een leerrijke, boeiende en nuttige ervaring
Veel want tenslotte ben ik stappen vooruit gegaan in mijn fotografie
Verruiming
Ideale omgeving om levenslang te leren en je leefwereld te verruimen
Een verrijking van mijn kennis over informatica
ik ben zeer tevreden
Een leuke manier om kennis op te doen over een onderwerp dat mij interesseert en mij verder ontplooit en tevens een sociale
ontmoetingsplaats.
Elke week uitkijken naar leuke en terwijl ook leerrijke lessen.
Leren in groep
SNT is mijn platform op mijn horizon te verbreden. Het is een gemeenschap van gedreven, hardwerkende mensen, die aan mij de
mogelijkheid geven om mij breder te ontwikkelen. En dit is nuttig en goed, maar bovenal 'leuk' !
Leerrijke avonden om je hobby uit te oefenen met medecursisten die vrienden zijn geworden.
Instrument in mijn werkplan om te komen tot taalvreugde.
Aangename plek waar ik veel leer en mensen ontmoet
Een interessante manier om de grijze hersencellen nog wat te stimuleren en nieuwe sociale contacten te leggen.
Doeltreffende en kwalitatieve lessen door vakbekwaam personeel.
SNT is een meerwaarde voor iemand die zijn kennis op eender welk gebied wil verbeteren, zeker bij mij, en geeft mij de
mogelijkheden mijn kennis uit te breiden, met behulp van uiterst bekwame leerkrachten.
Toffe sfeer waar je echt kan bijleren en je hobby kan uitwerken/specialiseren
Aangenaam en leerrijk
Vriendelijk, goede ambiance
leren
Een plaats waar ik al jaren graag kom voor verschillende cursussen, ik vind de sfeer er gezellig en gemoedelijk.
Goeie sfeer, goeie lessen betreffende opvolging en vriendelijke begeleiding ,bekwame, behulpzame en zo nodig begripsvolle
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leerkracht!
Ik hou van de uitdaging om meer uit mijn fototoestel te halen, dus een betere fotograaf te worden, dankzij de lessen.
Leuk, leerrijk, sociaal contact
Het betekent voor mij het plezier om mijn interesse voor talen te blijven koesteren en om ook als gepensioneerde leerkracht in
een schoolse sfeer leuke mensen te ontmoeten.
Mogelijkheid om bij te leren zonder schoolse druk.
investeren in eigen ontwikkeling, samenkomen met vriendinnen, nieuwe mensen leren kennen
Mijn wekelijkse afspraak Italiaans.
goed qua inhoud, lessenreeks en opleiding
Een sociale omgeving waar ik op een ontspannen manier iets kan bijleren .
Bijleren in de buurt
Les volgen is een in- en ontspannend moment met aangename mensen. Ondertussen leer je nog iets bij.
De school waar altijd iets te leren valt.
Mogelijkheid om als gepensioneerde geheugen te trainen en sociaal contact te onderhouden
Ontspanning
Nu ik met pensioen ben zijn de lessen voor mij een doel om mijn sociale contacten te onderhouden.
Ontspanning ,aangename manier om een taal aan te leren, sociaal contact
Dit jaar is een speciaal jaar voor mij daar ik er reeds 20 jaar les volg. Moest dit een slechte school geweest zijn, dan zou ik al lang
afgehaakt hebben! Ik heb mij er steeds thuis gevoeld!
Degelijke opleidingen in een ontspannen sfeer
Ik kijk iedere week uit naar de lesavond, leerrijk en aangenaam.
Leerrijk en gezellig met de medecursisten
een leuke namiddag met vrienden die dezelfde passie voor de Franse taal delen
Een mooie manier om op zaterdagmorgen een nieuwe taal te leren, niet van moeten, maar uit interesse, en die ik kan gebruiken
in mijn 2de thuis: De Filipijnen.
Een toffe manier om op een niet overdreven schoolse manier bij te leren onder volwassenen
Een school met een kwaliteitsvolle opleiding mode, waar leerkrachten alles uit de kast halen om je te helpen bij de realisatie van
je werkstukje. Ben uiterst tevreden! Een grote pluim voor de enthousiaste leerkrachten.
Een nuttige tijdsbesteding.
Onderwijs in een gemoedelijke sfeer op een vakkundige manier
volg zeer graag lessen in SNT, dit al van in het jaar 2000. Hoop van nog een paar jaren te kunnen bij doen.
prijs/kwaliteit, flexibel
een verrijking in de computerwereld en fotografie
SNT betekent voor mij ,mijn hobby.
Een namiddag genieten van goed gezelschap en tegelijk bijleren!
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Een school waar je zeker veel leert, ik ben er heel tevreden over.
SNT is voor mij een moment van sociaal contact, ervaring opdoen en zelf dingen vervaardigen met de nodige bijsturing van een
zeer goede leerkracht.
Een meerwaarde in mijn leven!
verrijkend - aangenaam en met plezier komen om iets bij te leren
Leerrijke omgeving waarin ik mij ook kan ontspannen.
deze school is voor mij een enorme verrijking voor mijn kennis zowel voor informatica als voor talen
na jaren van allen maar werken kom ik graag mijn gedachten verzetten bij SNT
Ruime keuze
Iets bijleren in een aangename omgeving met gelijkgestemde mensen
Persoonlijke ontwikkeling in levenslang leren. Een open sfeer en altijd leuk nieuwe mensen te leren kennen.. Weg uit de
dagelijkse sleur.
Blij dat ik in deze digitale tijd nog up-to-date mag zijn dankzij SNT!
Het ontdekken van een nieuwe hobby onder deskundige begeleiding en in aangenaam gezelschap.
Heel ruim aanbod
de oplossing voor de studies die ik wens te volgen
jezelf updaten met plezier
Voor mij is het iets leren, terwijl het ook ontspanning is, en ook ontsnapping uit de dagelijkse routine.
SNT betekent al vier jaar lang de perfecte invulling van een deel van mijn tijd en het perfecte antwoord op mijn verwachtingen ter
zake.
SNT heeft mij altijd over de verschillende jaren en tijdens de verschillende cursussen een goed gevoel gegeven en dit gedragen
door gedreven leerkrachten.
Een aangename school voor volwassenen
Bijleren en mezelf ontwikkelen
Snt geeft mij KENNIS, geeft mij TEVREDENHEID, geeft mij VRIENDSCHAP en ook een gevoel van SAMENHORIGHEID.
SNT staat al jaren voor kwaliteit, en het volgen van avondles vergt inspanning maar het geeft energie, ontspanning en levert
vriendschappen op.
een school waar ik met plezier een cursus heb gevolgd. Aangename, ontspannen, volwassen sfeer. De geknipte leerkracht voor
deze cursus.
Een prima opleiding voor de amateur fotograaf.
SNT biedt ons de mogelijkheid om op een aangename manier met andere volwassenen iets bij te leren en nieuwe vrienden te
maken! Het is een hobby om les te volgen en je leert iets bij!
Mijn avondje ontspanning in de week.....de kans om een nieuwe hobby te ontwikkelen......verbreding van mijn sociale contacten.
Geen hedendaagse foto opleiding
een school met en grote waaier aan cursussen
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degelijk onderwijs
Heb het geluk gehad om een schitterende leerkracht te hebben en in een prachtige groep terecht te komen. Dus de SNT cursus is
zeker geen opgave maar pure ontspanning. Doe zo voort !! PS : ook de service van de parking is een grote meerwaarde
Een prachtige manier om mijn interesses uit te werken.
verder blijven leren in een aangename sfeer.
Vriendenkring
bijleren over fotografie samen met 3 goede vrienden (via SNT)
Snt houdt je wakker
Ik kijk iedere week uit naar de Spaanse lesavond !
Ontwikkelen
SNT is voor mij een persoonlijke verrijking qua kennis Voor mij is SNT een plaats van ontmoeting, kennis en verbinding met andere culturen.
De kans om op een vlotte manier iets bij te leren, dat ook nog nuttig zal zijn bij mij op de werkvloer
Heerlijk bijleren in een aangename sfeer
Leerrijke vrije tijdsbesteding in een aangename omgeving
Ik ervaar SNT voornamelijk via mijn leerkracht. Zij zorgt ervoor dat alles op wieltjes loopt. Ik geniet ook van de leerrijke en
aangename uitstapjes die de Duitse Afdeling maakt.
De cursus koken betekent elke zaterdagmorgen ontspannend en leerrijk. Het ontstrest me na een ganse week op de baan te
vertoeven voor mijn beroep.
Zeer veel. Je komt samen met mensen met dezelfde interesse en je leert iets
Een goeie manier om mijn kennis uit te breiden, op alle vlakken mogelijk
SNT = waar je op een aangename manier veel bijleert.
met gelijkgestemde cursisten een aangename les volgen om je kennis van fotografie op een hoger niveau te brengen
Sociaal contact en veel ideeën opdoen
Ideale manier om een taal te leren. We worden goed begeleid en aangeleerd
Bijblijven op gebied van informatica. Sociale contacten. Leerkrachten zeer gemotiveerd op een enkele uitzondering na. Ik heb vaak
zeer goede lesgevers getroffen en er heel veel bijgeleerd.
kwaliteitsvol onderwijs in een aangename sfeer
leuk dat er nog zo'n ruim aanbod is voor volwassenonderwijs
1/2 dag bezigheid
Het onderhouden van mijn talenkennis
Ik ben bij het SNT beland omdat het IVO geen lessen op mijn niveau meer aanbood en ik ben blijven plakken .
een avondje ontspanning waar ik veel bijleer!
Biedt uitdagingen om je capaciteiten uit te breiden en mee up-to-date te blijven met de ontwikkelingen. Als jong-gepensioneerde
vind ik dit wel belangrijk.
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Het is een aangename school met een waaier aan cursussen. Voor iedereen wat wils.
SNT betekent voor mij een heel zinvolle vrijetijdsbesteding gecombineerd met een leuke groep.
SNT geeft me de kans om te blijven leren in boeiend contact met andere mensen.
iets bijleren op een aangename manier in een ontspannende sfeer
Een voormiddag om naar uit te kijken: telkens een leuke manier om met taal om te gaan sociaal contact te hebben.
Persoonlijke vorming, zeer waardevolle achtergrondinformatie voor mijn eigen vakgebied, kennis die ik al jaren probeer te
verwerven vind ik hier.
Het geeft de mensen ook op oudere leeftijd nog de kans om bij te leren, ook al is het soms toch nog behoorlijk zware stof als je
van nul moet beginnen.
Bijleren en sociaal contact
Ik volg reeds les van mijn 18: Engels, Frans, Duits, Visual Basic 5, Visual Basic 6 Volledig + Eindwerk, Access volledig, Excel
volledig, Webontwerp, Photoshop, Filmmontage, Computers samenstellen, Visual Basic dot Net. Nu reeds 3de eindwerk. Daarbij
nog 23 jaar Conservatorium (Klarinet - Hobo - Basklarinet,...). Ben bijna 62. "Overmorgen" op pensioen!
Een prima school met een cursusaanbod voor volwassen.
een school waar ik gedurende meerdere jaren een goed aanbod van cursussen vond in een vlotte, sociale omgeving
SNT is voor mij een school waar ik veel kan bijleren. Voor iemand die niets mocht leren vroeger, is dit uitstekend. Raad dit
iedereen aan. Zolang ik kan blijf ik les volgen, in Blankenberge.
Voor mij is SNT 'n prettige tijdsbesteding, waar naast op 'n prettige manier bijleren, er ook aangename sociale contacten kunnen
zijn als je jezelf thuis voelt in de groep.
Voor mij is SNT de school waar ik op een aangename manier en locatie de Spaanse taal leer.
SNT biedt budgetvriendelijk en kwaliteitsvol onderwijs van een goed niveau in een aangename omgeving met oog voor welzijn en
detail. Proficiat aan allen!
Een school waar je als volwassene je wereld(beeld) kan verruimen
Leerrijke en passionele inspirerende cursus.
Permanent bijleren in ontspannen sfeer.
Bijleren
pure ontspanning.
Plaats waar men snel veel kan bijleren!
Superleuke en superleerrijke woensdagnamiddagen vol bakplezier dank zij een supercompetente leerkracht!
SNT is een goeie school die veel inspanning levert om verder te evolueren en te voldoen aan de verlangens van de cursisten. De
cursussen zijn goed en zorgen voor een verruiming van de kennis zonder extra druk te leggen bij de cursisten die nog
professioneel actief zijn. Bovendien is het eerder een hobby geworden met een sociaal karakter.
Een fijne studie- en werkomgeving.
Een goed draaiende organisatie die moeilijke vragen kan stellen op enquêtes.
SNT is voor mij - sociaal contact zowel met de leerkrachten als met de leerlingen - terwijl mijn geest verplicht is om een
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inspanning te doen om de taal te memoriseren .
een school die begaan is met zijn leerlingen (dit bewijst de enquête)
prima volwassenonderwijs
samen leren wat ik prettig vind
Het uitoefenen van een hobby in een leuke groep met een gemeenschappelijke passie, begeleid door een goede leerkracht:
ontspanning!
Voldoen aan mijn opleidingsbehoefte.
Een moment van ontspanning
Sociaal contacten, nieuwe vrienden, veel bijleren. En ik kan toch enkele dingen beter dan verwacht. Leuke en toffe attente
leerkrachten.
Je kennis verruimen op een sociale en vriendschappelijke wijze.
SNT helpt mij, nu ik eindelijk beperkt wat tijd heb, in een korte tijdspanne mij bij te scholen zodat ik kan doen waarvan ik al 45
jaar droom maar geen tijd voor had.
Opleiding fotografie op zeer toegankelijk niveau, vooral gericht op vrije tijd.
Kwaliteitsvol en toekomstgericht onderwijs .
Een manier om zich te ontwikkelen
Een avond ontspanning terwijl ik bijleer over m'n hobby!
Leren
Ik heb verspreid over verschillende jaren al diverse taalcursussen gevolgd (Engels, Frans, Spaans en nu Duits. Ik ben ondertussen
stadsgids. Een paar jaar terug zocht ik bij SNT tevergeefs taalopleidingen voor gidsen. Heb dit dan gevolgd in de Nieuwstraat.
Gelukkig heeft SNT dit nu ook in aanbod. SNT heeft in al die jaren reeds veel voor mij betekend.
Ontspannend leren
Super
een welgekomen manier om een nieuw toestel(smartphone)grondig en efficient te leren begrijpen en mee werken
Goed leren koken met vernieuwende technieken en apparaten. Vrienden maken.
Verrijkend.
Hier kan ik mijn droom waarmaken!
Een plaats waar ik in een gemoedelijke sfeer iets kan bijleren
Extra kennis
leren op een plezante manier, en elke week met plezier aanwezig zijn
Voor mij is dit een manier om mezelf verder te ontplooien.
Blijven bijscholen, blijven bijleren.
SNT is voor mij kennis opdoen, sociaal contact en amusement
toffe school
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SNT is een goed toegankelijke school waar kennis en vaardigheden op een geduldige manier worden aangeleerd.
Respect, ontwikkeling, ruime geest, vriendschap
de plaats waar ik door zelfontplooiing meer zelfvertrouwen heb gekregen
Zin om bij te leren en sociaal contact.
blijven leren aangename contacten een tweede taal is altijd nuttig
Een goede school met kwaliteitsvolle opleidingen.
een heel toffe school met een unieke sfeer, heel vriendelijk ook
Een aangename plaats om les te volgen met gemotiveerde, bekwame leraars en een leuke groep cursisten.
Nieuwe dingen leren op een professionele en toch leuke manier.
je terug jong voelen (ambiance in de les) en een springplank naar een intenser pensioen in Spanje.
Ik kan één namiddag in de week op mijn gemak, in een verzorgde omgeving en met goed materiaal een nieuwe vaardigheid leren.
Ik vind het fijn om op zo'n manier te leren!
Niet alleen lessen volgen, maar ook veel sociaal contact als gepensioneerde.
aangename wekelijkse cursus Spaans
SNT betekent voor mij kennis/ervaring opbouwen en genieten van de goede sfeer samen met de andere cursisten en de
leerkrachten.
SNT betekent voor mij de Franse taal nog meer leren beheersen in een gezellige amicale sfeer waarbij dankzij de persoonlijke
inbreng van de lesgeefster het steeds weer gevarieerd en interessant wordt. De tijd gaat steeds ongelooflijk snel voorbij. De
randactiviteiten zijn ook meestal om naar uit te kijken.
Voor mij is de les VGT een echt ontspanningsmoment in de week waar ik in een zeer aangename groep een toffe extra taal aanleer
van een super leerkracht.
het volgen van interessante lessen waar je veel bij kunt onthouden en gebruiken voor als je in het buitenland je plan moet trekken
Het bijleren van een taal op een niet-schoolse manier met een bekwame leerkracht.
een zeer nuttige tijdsbesteding, jammer dat het nogal kostelijk uitvalt anders na ik er zeker nog een cursus bij.
Een toegankelijke school waar op een gemakkelijke, interessante manier wordt lesgegeven.
Hoge kwaliteit van onderwijs, goede leerkrachten, aangename sfeer, interessante nevenactiveiten
Ben zeer tevreden over het onderwijs en zal zo lang mogelijk verder studeren
Mezelf verbeteren om mijn werk beter te kunnen uitvoeren. Hiervoor is soms opleiding nodig. SNT is een goedkope oplossing om
dat te doen.
Een kans om bij te leren: "levenslang leren"
Een plaats waar voortdurend leren alsook de cursist centraal staan.
Bijleren onder gelijkgestemden.
bijleren door les te volgen
Een waardevol instituut dat men moet koesteren.
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Probeer ik zolang mogelijk vol te houden. Ik kijk er steeds naar uit!
Een mooi en waardevol initiatief!
Een mooi voorbeeld van levenslang leren
Goeie manier om bij te leren maar de inspanning is wel groot (les begint vroeg en is vrij laat gedaan)
aangename school om iets nieuws te leren met gemotiveerde leerkrachten
Een echte verpozing voor mijn hobby
Enorm veel bijleren in een leuke omgeving! Hersengymnastiek die zorgt dat je terug het gevoel krijgt student te zijn!
Een aangename manier om mijn kennis m.b.t. fotografie en fotonabewerking bij te spijkeren. Ideaal om ook wat nieuwe mensen
te leren kennen...
leuk om te doen
Blijven leren....soms met minder goesting....maar éénmaal je er bent, ben je toch content dat je het doet.
Bijleren en mensen met dezelfde interesse leren kennen
De kans om samen met anderen verder te studeren binnen de eigen interessesfeer via een bekwaam, aangenaam en gemotiveerd
team.
SNT is een plaats waar ik, in een aangename open sfeer, mezelf kan ontwikkelen en ontplooien.
je blijft op de hoogte van actualiteit, sociaal contact, leerrijk
Met plezier terug in groep student zijn en een nieuwe taal leren die mijn wereld letterlijk en figuurlijk helpt vergroten. Ik geniet
ervan!
ontspanning
Voor mij een avond die zowel leerrijk als ontspannend is; ik heb er vrienden gemaakt!
een plaats om kennis op te doen
'Levenslang leren' voor wat extra bagage, daarvoor is SNT de perfecte entourage!
Zeer leuke en leerrijke ervaring.
Mijn ontspanning.
Ontspanning, creatief omgaan met foto’s. Eens een namiddag hobbytijd maken.
Helpt me om mijn persoonlijke doelstellingen te bereiken.
Bijleren in een aangename omgeving, samen met gepassioneerde mensen.
Ik doe het vooral als ontspanning maar toch met de bedoeling om veel bij te leren! En dat lukt op een leuke manier maar toch met
inzet!
Bij het SNT kan men blijven bijleren.
De plaats waar ik de mogelijkheid krijg om mij te verrijken met een taal waarvan ik al lang interesse had aan te leren.
Snt is voor mij een plek om sociaal contact te hebben als gepensioneerde, fijn om nieuwe dingen te leren, fijn dat er een enorme
keuzemogelijkheid is.
verruiming van kennis
Ontspanning
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Een goede school met een mooi aanbod, de leerkrachten verdienen een pluim en ook de mensen op het secretariaat zijn ALTIJD
vriendelijk en hulpvaardig. Ik kom er met plezier bijleren, ik hoop alleen maar dat de Katelijnestraat niet autovrij wordt !
Een leuke school met veel sociaal contact en kwalitatieve lessen.
Een school met leuke leerkrachten, fijne sfeer waar sociale contacten belangrijk zijn
De ideale plek om mijn hobby (bijleren van de Duitse taal) te kunnen bijwonen
Permanent bijleren in een leuke leeromgeving
SNT, al meer dan 25 jaar mijn studiemaatje!
een inspannende ontspanning
prima opleidingsschool
avondles
Ik kan er mijn hobby beoefenen.
Is ok omdat de lessen gegeven worden op een goed bereikbare locatie.
De lessen zijn van een zeer goed niveau en kwaliteit. Les staat of valt wel met de leerkracht
Zeer degelijk toegankelijk onderwijs tegen een betaalbare prijs.
Een plek om te leren, om anderen cursisten te ontmoeten.
Eén avond in de week ben ik op reis in Spanje.
SNT heeft me al voor een groot stuk wegwijs gemaakt in de fotografie (momenteel volg ik mijn 9e cursus) en derden zien dan ook
evolutie in de kwaliteit van mijn foto's.
Mijn hobby verbeteren.
Het is voor mij een leerrijke ontmoetingsplaats, waar ik graag kom.
Mijn kennis verruimen.
SNT= SUFFEN NIET TOEGELATEN UITLEG: ik ben bijna 60 en moet regelmatig mijn Portugese woordjes eens herhalen, eens
naar een Portugese film kijken, eens een Portugese krant lezen, kortom je moet er mee bezig zijn om de les te kunnen blijven
volgen met goed gevolg, anders gezegd: SNT Suffen Niet Toegelaten
Een instituut waar je je goed voelt, zonder schroom naartoe gaat en je met kennis buiten komt. Er heerst een gezonde geest en
dat voel je zeker in de klas, je helpt elkaar, breekt elkaar niet af en dit door de gezonde invloed van de leerkracht.
Ondanks de punten van kritiek vermeld in deze enquête kom ik nog steeds graag naar SNT: ik zou het niet willen missen!
De plaats waar ik graag heen ga om deze taallessen te volgen.
Leeromgeving met vakbekwame leerkrachten waar kwaliteit centraal staat en elke cursist evenveel aandacht krijgt.
Een instituut waar het goed vertoeven is, waar een warme sfeer heerst, waar heel goed opgeleide en enthousiaste leerkrachten les
geven. De infrastructuur en bereikbaarheid spelen ook een grote rol.
Prima school, uitstekende leerkrachten, goed sociaal contact tussen cursisten, zou SNT aanraden aan anderen
Met plezier bijleren.
Zinvolle vrijetijdsbesteding
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leuke talenopleiding, concreet voor mezelf: ik heb aan de universiteit talenopleiding gevolgd en schrok wel beetje van laag niveau
van avondschool
Een plaats waar ik op een aangename manier, in een leuke groep een hobby (leren van een vreemde taal) kan uitoefenen.
Bijleren, ontwikkeling, sociaal contact. Merci.
Schitterende leservaringen
Een school waar ik me thuis voel en altijd bijleer.
De lessen zijn zoals verwacht een verrijking.
een school waar je op een rustige manier veel kan bijleren
Leren op niveau maar toch leuk, geen druk zoals in gewoon onderwijs, gepaste lessen voor alle leeftijden
Een laagdrempelige mogelijkheid om hobby’s of interesses te verfijnen.
goede lesgevers, zowel in De Triangel als in de Arsenaalstraat
positieve ervaring , een taal leren in aangename omgeving
Ontspanning
SNT heeft me bijgebracht wat ik wou bereiken: een basiskennis Italiaans om met een gerust gemoed naar Italië op reis te gaan en
er met die kennis bijv. de weg te vragen, een menukaart te kunnen lezen, een bus te kunnen nemen, enz.
Waardevolle aanvulling van mijn tijd. Verruiming kennis en contact met andere mensen.
kennis opdoen
bijleren
Een oord van vriendschap. Ik blijf les volgen zolang ik het leuk vind en met de fiets naar school kan komen. En zolang de
leerkracht niet vervelend gaat doen.
creatief bezig zijn en grensverleggend
een aangename leerrijke omgeving
Een plaats waar je op een degelijke manier taalonderwijs krijgt. Leuk is ook de goede band met de klasgenoten, medecursisten.
Een gemoedelijke sfeer. Aangename plaats om te komen. Er worden ook geregeld nevenschoolse activiteiten georganiseerd.
Prima!
De enige plek 'in de buurt' waar ik Japans op niveau kan leren.
Een vorm van sociaal contact. Het nuttige wordt aan het aangename gepaard.
Centrum voor talenkennis, informatica en praktische cursussen zoals koken en crea
pas met pensioen; vaardigheid uitbreiden voor zaken waarvoor voorheen geen tijd was en toch "goesting"
een meerwaarde
een plek waar ik iets bijleer, een plek waar ik mijn gelijkgestemden terugvind en een plek waar ik mij goed voel
Opleidingen op maat en volledig naar wens!
TOP over de volledige lijn en zeker wat de keuze aan opleidingen betreft.
SNT is een mooi gegeven als je jezelf wil verrijken in welke materie ook, maar het kan beter.
Leermoment / Ontmoetingsmoment / Gesprekmoment / plezier / Ontspanning en inspanning.
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Een reden om de zaterdagmorgen met een goed gevoel uit bed te stappen !
Levenslang leren is leuk
een heel leuke plaats met positieve energie
Bijscholing geeft kennis
Uitkijken naar elke donderdagavond waarbij ik weer op een toffe manier Spaans kan leren, samen met andere toffe en
interessante mensen.
heel erg bedankt voor de goede juf waar wij zoveel uitleg van krijgen: SUPER
SNT verruimt mijn kennis in talen en mijn sociale contacten .
Bijleren
Een aangename school waar ik op mijn rijpere leeftijd totaal vrijwillig graag elke week een halve dag doorbreng.
een leuke plek om bij te leren of een nieuwe hobby aan te leren
Een wekelijks taalbad zonder veel zorgen met aangename collega's en een begripvolle lesgever
koken is een sociaal gegeven, verder proberen wij er een aangename namiddag van te maken
Aangename ontmoetingsplaats met gelijkgestemden voor het onderwerp. Heel interessant en goed om talenkennis op peil te
houden.
Leuke plek om volwassenonderwijs te volgen. Straalt dynamiek uit. Goede leerlingenservice. De Arsenaalstraat is voor mij 'Een
gezellige gonzende bijenkorf'. Toplocatie (als treingebruiker bepalend voor mijn inschrijving)
kans tot bijscholing op korte afstand van woning
op een flexibele, budgetvriendelijke manier iets kunnen bijleren
Hobby en een ontspannende avond
Ontspanning en iets bijleren
Les krijgen in een aangenaam kader, samen met aangename vriendelijke collega-cursisten en vooral veel ervaring opdoen in de
les met dank aan de lesgeefster!
SNT biedt kansen tot zelfontwikkeling onder deskundige begeleiding voor jonge en minder jonge mensen, en dit op een
aangename manier, samen met anderen die hetzelfde doel nastreven.
Een nieuwe taal leren en kennis en ervaring uitbreiden, ook nieuwe contacten leggen in een superfijne groep.
een goed sociaal contact met de medecursisten waar je in een gezellige sfeer kan koken, bijleren en nieuwe ideeën opdoen
Gevarieerd aanbod.
Voel me goed bij de lessen Heel content van de lesgeefster. Ze krijgt van mij een tien. Ook een 10 voor het secretariaat .Altijd
supervriendelijk. Ik ben een heel tevreden cursist.
Wekelijks één avond 'opladen' door iets bij te leren wat me boeit en interesseert.
Ik vind het een fijne plaats waar ik interesses verder kan uitwerken, zinvolle of leuke cursussen kan volgen, een positieve
invulling kan geven aan wat extra vrije tijd. Meer moet dat niet zijn toch? O ja , natuurlijk ook het contact met boeiende mensen
Een leuke bezigheidstherapie en de sociale contacten zijn belangrijk.
heerlijke "me-time" en onder zeer bekwame begeleiding mijn werkstukken maken in een leuke en aangename omgeving
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Als gepensioneerde de ideale manier om EN bij te leren En een nieuwe vriendenkring te maken
Is na vele jaren (vroeger nog eens kookles gevolgd) terug eerste kennismaking. Blijft gezellig.
Een aangename manier om bij te leren en nieuwe sociale contacten te maken
SNT is een toffe school waar ik een hele leuke en boeiende cursus Spaans volg die mijn verwachtingen nog veel meer invult dan
verwacht.
Het geeft mij zin in het leven. Ik heb nog iets te doen en ik leer er nog iets bij.
School om bij te leren en sociale contacten vinden om iets bij te leren.
Eerste stappen naar een nieuw leven.
een verrijking van mijn kennis en sociale contacten
Snt is een aangename leeromgeving
zaterdag = feestdag!
Een verbetering van mijn toekomst, een stap naar misschien een passende job.
ontplooiing
bijleren
Tijdens mijn pensioen 'hersenactief' blijven zonder veel druk en in een aangename sfeer
Dit is een mogelijkheid om iets te leren, kennis op te doen om dagelijks te kunnen toepassen.
Een moment van leren en nieuwe mensen leren kennen.
ik vind het volwassen onderwijs interessant omdat je daar cursussen kunt volgen die je maar moeilijk elders vindt
Een taal aanleren is aangenaam en zeker op de wijze waarop dit gegeven wordt.
Het geeft mij de mogelijkheid om bij te blijven in deze snel evoluerende tijd, alsook om de nog voor mij nieuwe kennis aan te
leren.
SNT is een school waar je in een aangename omgeving kunt bijscholen.
Een aangename leerrijke avond met een gezellige babbel erna
Een intensief taalbad volgen
SNT biedt een kwaliteitsvolle en gevarieerde fotografiecursus.
een waaier aan extra onderwijs die je op weg helpt in deze uitermate snel evoluerende wereld
Ik volg nu mijn zevende jaar en ben heel tevreden.
SNT biedt wat ik vroeger niet heb kunnen doen, talen leren, en nu ik volop tijd heb is dit voor mij mijn voornaamste pensioen
bezigheid. Juist omwille van de leeftijd is het belangrijk dat wij overdag naar de les kunnen komen, de avondlessen zijn geen
optie. Dit is waarover het grootste deel van oudere cursisten het eens is. SNT is een prima school waar ik met veel plezier en
interesse naar toe kom en hoop dit nog lang te kunnen doen. Dank u wel aan het ganse team!
Momenteel past SNT zeer goed in mijn leven - ik kom graag naar de lessen
We hopen iets meer mee te zijn met de nieuwe media.
boeiende activiteit, leerrijk, aangenaam
Kans om verder te evolueren en mooie creatieve en fotografische werken te maken...
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leerrijk
Enerzijds een kenniscentrum en aan de andere kant een plaats waar je sociale contacten krijgt en kunt onderhouden.
Ik kijk er wekelijks naar uit, werk er iedere dag aan, het is mij het waard om een satelliet te zetten om ook RTP en de Spaanse
zenders te ontvangen, In 2020 als alles meezit doe ik een reis naar het Iberisch schiereiland van 1 maand. Miljoenen meer
contacten mogelijk!
ontspanning, wat bijleren, sociaal contact
Een aangename plek om iets bij te leren.
alsnog een doel in mijn leven om een taal te leren en te spreken met medecursisten
een uitdaging om nieuwe interesses te ontdekken en voortdurende bijscholing
Als gepensioneerde ambtenaar is het heel aangenaam om volwassenenonderwijs nu nog te kunnen volgen... mijn man en ikzelf
komen samen naar de lessen. We volgden vroeger reeds veel computerlessen. Mijn man volgt taalles en ikzelf kan nu leren
naaien in het eerste jaar mode. Echt boeiend !!! Hopelijk blijven deze verrijkende cursussen bestaan... Men is nooit te oud om bij
te leren !!!!
Een aanbod om onze geest actief en alert te houden.
Ontspanning
Brengt mij kennis bij.
SNT betekent voor mij als gepensioneerde een kans om toch nog iets bij te leren en bij te blijven met de huidige evolutie op
gebied van informatica.
Ik blijf mijn geest oefenen, leer bij en heb nieuwe mensen leren kennen (woon nog maar 11 jaar hier). Ik kom heel graag naar de
les.
Interessant cursusaanbod; prima leerkrachten
Bijleren, sociaal contact, ervaring opdoen, kunnen praten over mijn passie voor film en fotografie en dat delen met anderen,
andere mensen helpen met mijn ervaring. Creatief bezig zijn.
Je leert er waarvoor je gekomen bent en de lessfeer is ok.
Hoe ik het graag zou zien: SNT is volwassenonderwijs op maat!
SNT biedt een degelijk, uitgebreid lessenpakket met voor mij tot nu toe vakbekwame leerkrachten.
SNT is voor mij een ontmoetingsplaats voor gelijkgestemde zielen die ervan overtuigd zijn dat er nog altijd iets bij te leren valt.
ontspanning en leuke mensen leren kennen
Leuke school, en voor mij een beetje hersengymnastiek, mooi meegenomen op 64 jaar
Confrontatie met mijn eigen onwetendheid.
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Aanvankelijk een mooie uitdaging, maar vinden dat sommige leerkrachten wel een psychologische bijsturing nodig hebben om met
mensen om te gaan.
Respect voor het kunnen van elke persoon. Jammer genoeg niet voor elke prijs....
1 ding vind ik wel ontbreken, (of is dat nu veranderd, ben al een tijdje in Sint-Michiels) maar waarom geen echte kantine bij
pauze. Ikzelf ben een persoon met een handicap, een stoel en tafel zou mij zeker helpen want ik zie de pauze dan niet als effe
bijkomen of bijpraten. Heb moeite met lang rechtstaan maar wil dat niet teveel tonen aan mijn collega’s, de trots nietwaar. Maar
bijzonder dank dat we toch nog Photoshop modules kunnen volgen want verleden jaar hadden jullie het bijna stopgezet wegens
plaatsgebrek.
een dubbel gevoel
Gebouw Arsenaalstraat is wel hopeloos verouderd, en het ontbreken van een cafetaria vind ik een groot minpunt. In andere
scholen waar avondschool wordt aangeboden, is de infrastructuur veel meer aangepast. een jammerlijk groot minpunt.
Een paar jaar geleden zou ik geschreven hebben, SNT staat garant voor aangename ,interessante cursussen vol uitdagingen. Nu
kan ik dit, jammer genoeg, niet meer beweren.
Degelijke (saaie) taalles
Minpuntje: ons lokaal op zolder is voor sommige oudere cursisten moeilijk te bereiken....
triestig schoolgebouw en infrastructuur
Ik koos SNT voor de meerwaarde in het aanbod. Nu begin ik te twijfelen.
Dure hobby
een leuke school, maar eens je fotografie portfolio gedaan hebt, ben je beperkt in opleidingen, wat jammer is meer master
classes na portfolio
Een school waarbij je voelt dat deze commerciële doeleinden nastreeft (inschrijvingen module 2 moeten vroeg gebeuren en de
evaluatie van module 1 werd pas overgemaakt toen de nieuwe module al meer dan 2 weken gestart was, erger nog de voorkeur
voor module 3 werd gevraagd nog voor de eindevaluatie van deel 1 overgemaakt werd.)
soms zeer goed - soms goed - soms minder goed. Dit is vooral afhankelijk van de leerkracht: je hebt er met gezond
"boerenverstand" en je hebt er ook spijtig genoeg andere … Besluit: het (zeer) goedvinden van de cursus is vooral afhankelijk van
wie het geeft. Waarmee ik het wel moeilijk heb is het volgende: de begincursus wordt op meerdere tijdstippen en dagen
aangeboden, maar de vervolgcursus niet! De reden van SNT: ja, maar we moeten naar het aantal studenten kijken. Dit is in feite
bedrog: ik vind dit niet kunnen omdat men persoonlijk meestal kiest voor een welbepaald tijdstip omwille van welbepaalde
redenen!!! Dus een begincursus MOET ook een vervolg krijgen op hetzelfde tijdstip!!!
Door de jaren heen wel iets bijgeleerd over koken. De fun vermindert echter zienderogen.
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Fotografie is mijn me-time. Mijn enige vrije tijd steek ik hierin. Op dit moment zit ik op mijn honger. Het gevoel van niets
nieuws te leren. En als ik dan iets wil leren zoals flitstechnieken, dan moet ik eerst nog ruimte volgen. Mijn tijd is me dierbaar.
Dan ga ik liever nog elders een workshop volgen.
Toch eerder een lichte teleurstelling als je naar een diepgaande cursus op zoek bent.
Negatief: - Te lange lessen. Zou liever les van 18:30-20:30 hebben. - infrastructuur in de academie is verouderd. - te veel
verschillende niveaus in talengroepen vooral als niveau 3,4,5 samenzitten.
Geen leuke ervaring
Goede school maar jammer van soms te grote groepen in een krap fotografielokaal.
Ik wacht nog op de realisatie van mijn mogelijk te hoge verwachtingen.
Het is niet meer dezelfde waarde als toen ik begon 4 jaar geleden. Ik ben niet van plan om hier nog verder Spaanse lessen te
volgen aangezien ik 2 leerkrachten gehad hebben die mij dit gevoel gaven. Het niveau in het 4de is niet hoog genoeg, er wordt te
veel Nederlands gesproken, de lessen gaan te traag vooruit (er is geen versnelde cursus voor het 4de niveau).
was een korte kennismaking met fotografie (2 modules) maar ze zijn niet beter dan de rest
Een sociaal gebeuren waar ik leuke cursussen kan volgen maar waar het tempo wel iets hoger mag. Heb soms de indruk dat men
in de cursus niet voluit gaat om zo de lat niet te hoog te leggen. Nadeel hiervan is dat men dan soms zelfs te laks wordt.
Voordien was ik tevreden en ging ik me nog vele jaren bijscholen nu stopt dit spijtig genoeg.
Zou ik niet aanbevelen
Leuke school met goeie leerkrachten maar sinds dit jaar vind ik het toch wel minder...
Volgende keer beter, dit jaar pure frustratie...
Alleen jammer dat er testen zijn. Brengt toch enige vorm van stress mee waardoor de mogelijkheid bestaat dat ik zal afhaken.
Sorry.
Probleem bij SNT is teveel cursisten per les ..vooral bij kookles ..met 20personen kan je onmogelijk iets bijleren !!!
Het is leerrijk maar spijtig dat het aanbod in Blankenberge zo beperkt is
Voor mij te ver, en te technisch
Mogelijkheid tot snel leren van basis Italiaans. Ik hoop er veel van op te steken maar zie er wel telkens tegenop om naar de les te
gaan omdat ik mij aan veel zaken erger (veel tijdverlies, te weinig Italiaans horen, ...).
Voor mij was SNT 3 jaar geleden een toegangspoort om een nieuwe uitdaging tegemoet te gaan. Nu is SNT een zware last, veel
weekendwerk, veel koud in de eeuwigdurende winter tijdens de avondcursus (maar dat ligt helemaal aan mij), ik denk aan
stoppen, want het wordt me een beetje te veel.

Brugge, 19 juni 2019
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