
Eukcem formats voor evaluatie: Bemiddelende Organisatie (ontvangende 

zijde) 

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. 

Heeft u eerder met de ontvangende organisatie en/of de zendende organisatie 

samengewerkt? 

o Ja, ik kende beide organisaties van andere projecten.

o Ja, ik ken de zendende organisatie van andere projecten.

o Ja, ik ken de ontvangende organisatie van andere projecten.

o Nee, dit is de eerste keer dat ik met beide organisaties werk.

Hoe zou u de samenwerking met de stagiaire/student omschrijven? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Hoe zou u de samenwerking met de zendende organisatie omschrijven? 

1 
(helemaal 
mee 
eens) 

2 3 4 5 
(helemaal 
mee 
oneens) 

Elke partner had voldoende 
verantwoordelijkheden en was in 
staat om beslissingen te nemen. 

De partners gebruikten effectieve 
middelen om te communiceren en 
hebben afgesproken hoe ze deze 
middelen gingen gebruiken. 

De communicatie binnen de 
samenwerking had een goede 



voortgang; iedereen voelde zich zeker 
genoeg om te discusseren. 

De partners zijn bereid conflicten op te 
lossen op een constructieve manier. 

Het programma was duidelijk. 

De rollen en verantwoordelijkheden 
van elke betrokkene waren duidelijk 
beschreven. 

Alle betrokkenen waren geïnformeerd 
over de taken en 
verantwoordelijkheden van elkaar, 
met betrekking tot het project. 

De coördinatoren van de activiteiten 
hebben hen taken volbracht. 

Hoe zou je de taken met betrekking tot het project beoordelen? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Zijn er moeilijkheden (taal, ICT kennis, tijdsverschil, etc.) naar boven gekomen tijdens het 
project? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Hoe tevreden bent u met de uiteindelijke resultaten van het project? Wat zou u nog 
kunnen verbeteren? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 



 
 

 

 

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: 

 

 

 


