Evaluatieprocedure
A. Evaluaties van langdurige opleidingen (zoals de Nationale Opleiding MediaCoach) – bijlage 1
B. Evaluaties van afzonderlijke sessies (zoals terugkombijeenkomsten en masterclasses) –
bijlage 2
A. Evaluaties van langdurige opleidingen
Bij elke opleidingsbijeenkomst (sessie) ontvangen de deelnemers een evaluatieformulier (zie
bijlage) die na het afsluiten van elke sessie door de docenten worden nagekeken. Het formulier
kan anoniem of met naam worden ondertekend. Deelnemers kunnen ook direct contact
opnemen via e-mail (opleiding@mediaenmaatschappij.nl of opleiding@nomc.nl, Bamber Delver)
of telefoon (072 – 888 7 222, Bamber Delver). Ook zijn de evaluatieformulieren online te vinden
(www.mediaenmaatschappij.nl, Ons Aanbod, Opleidingen – of www.nomc.nl, besloten deel – en
openbaar. De Opleiding, Evaluatie) , in te vullen en op te sturen (e-mail:
opleiding@mediaenmaatschappij.nl of opleiding@nomc.nl, Bamber Delver).
Bij elke evaluatie geldt dat de docenten zoveel mogelijk rekening houden met de ingevulde
opmerkingen. Bij noodzaak nemen de docenten minstens 3 dagen ná de evaluatie contact op
(Bamber Delver).
3 keer per jaar nemen de docenten de evaluaties van de afgelopen langdurige opleiding(en) door
en maken een samenvatting a.h.v. een rapportage. 2 x per jaar worden deze
evaluatiesamenvattingen met het bestuur van stichting Media Rakkers doorgenomen.
B. Evaluaties van afzonderlijke sessies
Bij een afzonderlijke sessie ontvangen de deelnemers een evaluatieformulier (zie bijlage) die na
het afsluiten van deze sessie door de docenten worden nagekeken. Het formulier kan anoniem of
met naam worden ondertekend. Deelnemers kunnen ook direct contact opnemen via e-mail
(opleiding@mediaenmaatschappij.nl of opleiding@nomc.nl, Bamber Delver) of telefoon (072 –
888 7 222, Bamber Delver). Ook zijn de evaluatieformulieren online te vinden
(www.mediaenmaatschappij.nl, Ons Aanbod, Masterclasses – of www.nomc.nl, besloten deel –
Terugkomprogramma, Evaluatie) , in te vullen en op te sturen (e-mail:
opleiding@mediaenmaatschappij.nl of opleiding@nomc.nl, Bamber Delver).
Bij elke evaluatie geldt dat de docenten zoveel mogelijk rekening houden met de ingevulde
opmerkingen. Bij noodzaak nemen de docenten minstens 3 dagen ná de evaluatie contact op
(Bamber Delver).
3 keer per jaar nemen de docenten de evaluaties van de afgelopen enkele sessies door en maken
een notulen van deze evaluaties. 2 x per jaar worden deze notulen met het bestuur van stichting
Media Rakkers doorgenomen. In het geval van een ernstige klacht verwijst de docent binnen 3
werkdagen na ontvangst van de bewuste evaluatie door naar de geschillenregeling.
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