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Samenvatting 
 
 
 

Scores 
 

Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 

8,5 8,6 8,8 8,6 

 
 
Workshop bestond uit een inhoudelijk deel van twee uur, een onderbreking waarin de docent, naar eigen 
invulling, een opdracht met de studenten besprak en liet uitvoeren, gevolgd door een half uur gelegenheid tot 
vragen. Enkel de 24 studenten die bij dit laatste half uur aanwezig waren, hebben een evaluatieformulier 
ingevuld. 
 
 
Treffende opmerkingen van de deelnemers/respondenten in deze evaluatie: 
 
Hieronder worden van een aantal deelnemers de letterlijke opmerkingen weergegeven. In werkelijkheid 
hebben alle 24 personen die de evaluatie hebben ingevuld opmerkingen geplaatst.  
 
Interactie 

Deelnemer Opmerking/tip 

1 Super dat elke vraag  meteen gesteld mag worden, dan wordt niemand vergeten. Jullie zijn 
allebei echt super voor een groep mensen. 

6 Jullie stonden duidelijk open voor respons en gingen duidelijk op vragen en opmerkingen in. 

12 Goed verteld en veel ruimte om te reageren/vragen te stellen. 

18 Leuk om zelf geconfronteerd te worden met hoe het is! 

24 Er wordt heel boeiend verteld, zeker omdat het vanuit persoonlijke ervaringen wordt verteld. 
Dan sta je erbij stil wat voor impact het kan hebben op zo’n kind. 

 
Informatiewaarde 

Deelnemer Opmerking/tip 

1 Ik heb super veel geleerd van jullie ervaringen. Ik weet nu meer hoe mensen/kinderen met 
ADHD denken en zal veel van jullie punten gaan gebruiken. 

6 Zeer informatief! Fijn om info te krijgen over hoe te handelen en dat we ons konden inleven. 

12 Er worden 3 symptomen genoemd, door ‘echte’ voorbeelden was dit erg duidelijk. 

18 Gaat lang over hoe het niet moet. Dit maakt extra interessant hoe het wel moet. Veel tips en 
herkenning! 

24 Van groot belang dat (toekomstige) leerkrachten hiermee wordt geconfronteerd en leren om 
hiervoor open te staan. 

 
Werkrelevantie 

Deelnemer Opmerking/tip 

1 Heel erg belangrijk. Ik heb een tweetal kinderen met ADHD in mijn klas, dus dit was zeker 
relevant. Jammer dat deze workshop niet al in oktober was. 

6 Je kunt er altijd wat mee, ook bij kinderen zonder ADHD. 

12 Ik hoop mijn (stage)school ervoor enthousiast te krijgen. 

18 Veel tips en herkenning. 

24 Als leerkracht is het van groot belang om hierover geïnformeerd te zijn. 

 
Workshop als geheel 
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Deelnemer Opmerking/tip 

1 Super! 
Ik heb helaas geen verbeterpunten, want die zijn serieus niet nodig. 

6 SU-PER! 

12 Zinvol, leerzaam, iets waar je over na kunt denken, iets om met mensen over te hebben in het 
onderwijs. Duidelijk verteld en erg interessant.  

18 Heel interessant, eigen ervaring. 
En echt heel bruikbaar en nuttig. 
Een workshop die alle mensen die met kinderen werken moeten horen!!! 

24 Leuk en enthousiast verteld! 

 
 
Zie voor het volledige rapport de pagina’s hieronder. 
 
Vragen, opmerkingen of interesse? Neem contact op met Hulp bij ADHD: 
info@hulpbijadhd.nl of 06 24 38 01 75 
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