
Eukcem formats voor evaluatie: Begeleider 

Hallo! Als u de koppeling voor deze vragenlijst hebt ontvangen, betekent dit dat u 
momenteel betrokken bent bij een Erasmus + transnationale mobiliteit als een 
stagiaire/student, de ontvangende organisatie, de zendende organisatie, de bemiddelende 
organisatie of de begeleider. Om de periode van mobiliteit te voltooien, is het belangrijk dat 
alle deelnemers feedback geven, zodat de kwaliteit van het project kan worden verbeterd. 

Wat was de voertaal gedurende het project? 

__________________________________________________________________________________ 

Was u in staat om te communiceren in deze taal? 

o Ja.
o Nee.
o Ik weet het niet.

Sinds wanneer neemt u deel aan mobiliteitsprojecten? 

__________________________________________________________________________________ 

Kon u culturele verschillen tussen de stagaires en de leden van het team herkennen? Geef 

enkele voorbeelden. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Wat wenst u dat u had geweten over de ontvangende organisatie voor aankomst? Hoe zou 

uw voorbereiding anders zijn? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



Bent u betrokken bij de evaluatie van de leerruitkomsten en bij de ontwikkeling van de 
stagiair of heeft u alleen ondersteunende functies? 

o Ik ben verantwoordelijk voor het evalueren van de leerruitkomsten.
o Ik heb alleen ondersteunende functies. (in dit geval hoeft u deze vragenlijst niet verder

in te vullen)

Als een internationale stagaire, heeft hij/zij geleerd om… 

1 
(helemaal 
mee 
eens) 

2 3 4 5 
(helemaal 
mee 
oneens) 

logisch na te denken en conclusies te 
trekken. 

oplossingen in lastige en uitdagende 
situaties te vinden. 

individueel taken in te plannen en uit 
te voeren. 

moderne technologiën te gebruiken 
voor diverse taken. 

ideën te bedenken en uit te voeren. 

samen te werken in teams. 

taken en activiteiten te organiseren en 
te plannen. 

een mening te geven in het bijzijn van 
anderen. 

te improviseren in onverwachte 
situaties. 



 
 

 

 

Als een internationale stagaire, was hij/zij… 

 1 
(helemaal 
mee 
eens) 

2 3 4 5 
(helemaal 
mee 
oneens) 

geïnteresseerd in de cultuur van het 

ontvangende land. 

     

open in het communiceren met andere 

teamleden en collega's. 

     

enthousiast in het vinden van nieuwe 

manieren om te werken in een nieuwe 

omgeving 

     

in staat om om te gaan met 

verschillende vormen van 

communicatieproblemen. 

     

in staat om verbaal en niet-verbale 

communicatie te gebruiken. 

     

in staat om regelmatig te controleren 

of hij/zij wordt begrepen en anderen 

begrijpt. 

     

in staat om effectieve feedback te 

geven en te ontvangen. 

     

in staat om deskundigheid te tonen in 

het uitvoeren van activiteiten. 

     

betrouwbaar in de taken die hij/zij 

doet. 

     

toegewijd en enthousiast.      

 

 

Denkt u dat de leerovereenkomst met de ontvangende organisatie is uitgevoerd? 
 

o Ja, de stagaire heeft alle in het leerovereenkomst benoemde leeruitkomsten behaald.  
o Ja, de stagaire heeft een gedeelde van de in de leerovereenkomst benoemde leeruitkomsten 

behaald. 
o Nee, de stagaire heeft maar een aantal van de in de leerovereenkomst benoemde 

leeruitkomsten behaald. 
o Nee, de stagaire heeft geen van de in de leerovereenkomst benoemde leeruitkomsten 

behaald. 



 
 

 

 

Heeft u het project als theoretisch of praktisch ervaren? 
 

o De instructeur gaf les op een zeer praktisch niveau; de stagiair moest veel zelf doen. 
o Het was een goede combinatie van theoretische kennis en praktisch werken. 
o De instructeur vond het prettig om op een theoretisch niveau les te geven. 

 

Hoe zou je de samenwerking met de ontvangende organisatie en/of de bemiddelende 
organisatie beschrijven? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Denkt u dat de administratieve lasten en het invullen van het document moet worden 

verminderd in het hele mobiliteit proces? Heeft u een suggestie om het proces efficiënter te 

maken? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Bedankt voor uw tijd om deze evaluatie in te vullen. Wij zouden graag willen weten als u 

akkoord gaat met het delen van uw anonieme vragenlijst om redenen van statistiek en om 

aankomende mobiliteitsprojecten te kunnen verbeteren op basis van uw ervaringen. 

o Ik ga akkoord met het delen van mijn anonieme evaluatie met de medewerkers van de 

EUKCEM. 

o Ik ga niet akkoord met het delen van mijn anonime evaluatie voor andere redenen dan 

de evaluatie van mijn eigen mobiliteitsproject. 

 

Hieronder kunt u opgeven aan wie u dit evaluatieformulier wilt verzenden. Zorg ervoor dat 

het juiste e-mail van uw mobiliteitscoördinator noteert! 

Jouw e-mail: 

E-mail adres van jouw mobiliteitscoördinator: 


