
 
 

  

Feedback cursisttevredenheidsenquêtes 
Aan de slag ermee! 

 

 
Indien er op bepaalde items in de cursisttevredenheidsenquêtes een lage score werd gegeven, kan 

je in het lijstje hieronder concrete tips opzoeken om die score bij een volgende bevraging naar 

omhoog te brengen!  

Wil je aan de slag met deze tips, maar heb je toch nood aan extra ondersteuning? Neem dan 

contact op met Sanne, Anne of Kaat (Learning developers) via opleiden@syntra-ab.be . 

 

Uit de enquête : « Voldoende interactie, afwisseling in de les, cursisten zelf informatie en 
oplossingen laten zoeken » 
 

> In verschillende pedagogische sessies (wegwijs, basis didactiek en online lesgeven) worden 

tips & tricks gedeeld om interactie in lessen te bevorderen. Volg dus zeker eens een sessie 

om hierin verder te groeien.  

> Specifiek kunnen jullie in volgende (stukken van) leerpaden ook heel wat inspiratie opdoen:  

 Wegwijs – werkvormen: 

https://rise.articulate.com/share/FSo0jvbYS46PgpRoGy3yB4HwNdjQnTPA#/lessons/

A03hSoOKnX3tIkpRBp3Z9gnyXMCAz0Xn 

 Functionaliteiten binnen Big Blue Button om online interactie te verhogen : 

https://rise.articulate.com/share/H1pPCuGdv7kaP59srhBH8n7ptIAgGE4R 

 Tips voor interactie tijdens online lesgeven : 

https://rise.articulate.com/share/dIYYRIwnfUQKMnbUM9bIyEqpqIYMnZF6#/lessons/

ZIqYnamZaSL0RbBy09RGOrYRy_VnBL_o 

 Online werkvormen : 

https://rise.articulate.com/share/JAOuWPcWXGBgUdchCzVGTtyQaNOe_nAI#/ 

> Zet cursisten maximaal zelf aan het werk, laat ze in (kleine) groepjes samenwerken, zet hen 

maximaal aan tot zelf nadenken, zelf linken laten leggen zo wordt de leerstof het snelst en 

best verwerkt.   

 

Uit de enquête : « Ondersteuning specifiek voor online lessen » 
 

> Vind je het moeilijk om tot interactie te komen tijdens je online lessen? Sluit aan bij één van 

onze pedagogische sessies over online lesgeven en ga aan de slag met onze tips en tricks. 

> Zorg naast je eigenlijke webinar voor een goede voor- én naverwerking. Zorg dat de 

opdrachten die geformuleerd worden duidelijk zijn en dat cursisten weten hoe/wanneer ze 

jou kunnen contacteren voor meer info/ondersteuning. 
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Uit de enquête : « De docent staat open voor vragen en opmerkingen » 
 

> Creëer een klimaat waarin vragen stellen mag en wordt aangemoedigd! 

 Maak als docent duidelijk op welke manier cursisten hun vragen kunnen en mogen 

stellen 

 Zorg voor duidelijkheid, dat begint bij het maken van goede afspraken 

 

Uit de enquête : « De docent geeft ons cursusmateriaal dat bruikbaar en overzichtelijk is » en 
« De docent legt de leerstof duidelijk uit » 
 

> Structureer cursusmateriaal volgens onderwerp/doelstellingen en behoud dezelfde 

structuur op je cursuspagina op Syntra-cloud. Maak vooraf dus zeker een goede planning op 

en zorg dat je goed voorbereid aan de les begint.   

> Start de les met overlopen van leerdoelstellingen. Maak duidelijk wat de bedoeling is van de 

les en kader ook steeds binnen een breder geheel.  

> Zorg voor een duidelijk onderscheid tussen hoofd- en bijzaak; leg ook uit waarom iets 

belangrijk is.  

> Voorzie voor voldoende ‘kapstokken’ tijdens je les, keer regelmatig terug naar het concept, 

het ruimer geheel.  

> Voorzie stappenplannen en schema’s waar nodig. Zorg ook bij opdrachten voor duidelijke 

instructies.  

> Wanneer er vakjargon gebruikt wordt, zorg dan dat alle terminologie steeds duidelijk is voor 

de cursisten.  

> Niet zeker van je stuk? Laat je materiaal eens nakijken door de Learning developers. Ook in 

het opmaken van duidelijke en gestructureerde (PPT-)presentaties kan er ondersteuning 

geboden worden.  

 

Uit de enquête : « De docent maakt actief gebruik van het online leerplatform Syntra-cloud » 
 

> Sluit aan bij onze pedagogische sessie over het online leerplatform. 

> Neem het leerpad over Syntra-cloud door ; dit wordt ook uitgebreid toegelicht in de 

pedagogische sessie : 

https://rise.articulate.com/share/joMcyrw9BUkhu1OzxjiFYP62HSpURmuT  

> Zet het gebruikte cursusmateriaal, presentaties, foto’s, video’s zeker na de les op Syntra-

cloud, zodat de cursisten hier onmiddellijk toegang toe hebben. Het materiaal kan zelfs al 

vóór de les worden toegevoegd (al dan niet verborgen). 

> Gebruik een duidelijke structuur op Syntra-cloud. Organiseer je cursusmateriaal per 

les/module. 
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Uit de enquête : « De docent voelt goed het niveau en de verwachtingen van de deelnemers 
aan » 

 

> Doe bij de start van de opleiding/module/les een intake bij de cursisten en speel maximaal 

in op hun verwachtingen (bijvoorbeeld met online tools zoals Typeform). 

> Informeer regelmatig bij cursisten wat ze nog missen in de lessen – waar ze dieper op 

zouden willen ingaan. Doe af en toe een brainstorm in de les om de (ingeloste) 

verwachtingen af te toetsen (bijvoorbeeld met online tools zoals Miro of Google Jamboard).  

> Krijg reeds bij aanvang van de les(senreeks) zicht op de beginsituatie van je cursisten. Dit kan 

aan de hand van een quiz of intake (kan ook online). Leg de lat van bij de start niet te hoog, 

maar zorg ook zeker dat ze niet te laag ligt.  

 

Uit de enquête : « De docent bereidt ons voor op ondernemerschap in het beroep » 
 

> Leg in je lessen maximaal de link met de praktijk en wat dit betekent voor het beroep in de 

praktijk. Dit kan aan de hand van voorbeelden, casestudy’s, enz. 

> Laat cursisten voldoende zelf nadenken, problemen oplossen.  

 

 


