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Inleiding
Dit evaluatie-instrument is bedoeld om werkendlerentrajecten te evalueren. Bij werkend leren wordt het 

‘werken’ gecombineerd met, en staat het in dienst van, het ‘leren’. Daarbij gaat het erom werkervaring op te 

doen en nieuwe werknemersvaardigheden te leren als opstap naar betaald werk. Vluchtelingen kunnen op 

uiteenlopende manieren aan de slag gaan met werkend leren, bijvoorbeeld in vrijwilligerswerk, (taal)stages 

of op werkervaringsplekken.

De begeleiding is bij werkend leren cruciaal. De begeleider moet ervoor zorgen dat de werkzaamheden die 

de vluchteling tijdens zijn of haar vrijwilligerswerk, stage of werkervaringsplek uitvoert ook daadwerkelijk in 

dienst staan van het leerproces. 

Zie voor meer informatie over (de begeleiding van) werkend leren Werkend leren als opstap naar werk voor 

vluchtelingen. Handreiking voor de begeleiding van vrijwilligerswerk, (taal)stages en werkervaringsplaatsen 

(Booijink, Stavenuiter & Taouanza, 2017, zie www.kis.nl).

Met dit evaluatie-instrument kun je tussentijds en aan het einde van het traject nagaan of het vrijwilligerswerk, 

de (taal)stage of de werkervaringsplek en de begeleiding daarvan voldoende bijdragen aan het leerproces 

van de deelnemende vluchteling, en hoe daarin eventueel bijgestuurd kan worden. 

INSTRUCTIE VOOR HET EVALUATIEGESPREK
Zorg dat alle betrokkenen aanwezig zijn bij de tussen- en de eindevaluatie: de deelnemer zelf en de 

begeleiding. Idealiter heeft de deelnemer twee begeleiders: de trajectbegeleider en de praktijkbegeleider. De 

trajectbegeleider regelt en begeleidt werkendlerenplekken als onderdeel van het gehele traject naar werk; 

de praktijkbegeleider werkt binnen een (vrijwilligers)organisatie of een bedrijf dat werkendlerenplekken 

aanbiedt. 

De tussentijdse evaluatie vindt plaats in de tweede of derde maand van het werkendlerentraject (afhankelijk 

van de afgesproken duur van het traject). De eindevaluatie vindt bij voorkeur plaats in de laatste week van 

het traject. 

Het gesprek bestaat twee onderdelen: 

1. evaluatie van de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer

2. evaluatie van het werkendlerentraject.

EVALUATIE VAN DE PERSOONLIJKE ONTWIKKELING VAN DE DEELNEMER

Het is belangrijk om de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer tussentijds en aan het einde van het traject 

te evalueren: hoe gaat het met de deelnemer, worden de leerdoelen behaald, hoe ontwikkelt de deelnemer 

zich ten aanzien van de gewenste beroepsvaardigheden? Bij langere trajecten is het raadzaam om vaker 

tussentijds te evalueren, bij voorkeur eens in de twee à drie maanden. Gebruik daar de hulpmiddelen bij voor 

het in kaart brengen van de beroepsvaardigheden en het opbouwen van een portfolio en het persoonlijke 

ontwikkelingsplan. Deze zijn opgenomen als bijlagen in de publicatie Werkend leren als opstap naar werk 

voor vluchtelingen. Handreiking voor de begeleiding van vrijwilligerswerk, stages en werkervaringsplaatsen 

(Booijink, Stavenuiter & Taouanza, 2018).
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Doel van de evaluaties is de deelnemer goed inzicht te bieden in zijn of haar sterke punten, en helder te 

krijgen waar nog aandachtspunten liggen. Laat de deelnemer eventueel ook ‘tips en tops’ verzamelen bij 

directe collega’s waarmee hij/zij heeft samengewerkt.

Wanneer de leerdoelen en gewenste vaardigheden nog niet gehaald zijn, ga dan na of de huidige werkplek 

nog groeimogelijkheden biedt en de stage-/werkplekperiode eventueel verlengd kan worden. Of dat het 

wenselijker is om nog een andere plek voor werkend leren te zoeken. De conclusie kan ook zijn dat de 

deelnemer voldoende in huis heeft om te gaan solliciteren naar een reguliere baan, en dat de verdere groei 

binnen die baan gerealiseerd kan worden.

Bespreek tijdens het afrondende gesprek ook expliciet de arbeidskansen van de deelnemer. In welk type 

werk en in welke functie zal hij of zij de meeste kans op een baan hebben? Op welke referenties kan de 

deelnemer rekenen? Hoe kan hij/zij de opgedane werkervaring het beste inzetten in zijn/haar sollicitaties?

EVALUATIE VAN HET WERKENDLERENTRAJECT

Daarnaast is het belangrijk dat het werkendlerentraject zelf wordt geëvalueerd. Een tussentijdse evaluatie 

biedt mogelijkheden om het traject inhoudelijk bij te sturen, zodat de deelnemer daadwerkelijk de kans 

krijgt om het optimaal te benutten voor zijn/haar ontwikkeling. Er kunnen dan oplossingen gezocht worden 

voor eventuele knelpunten. Evaluatie aan het einde van het traject is belangrijk om het zorgvuldig af te 

ronden, zodat er lessen geleerd kunnen worden voor (het organiseren en begeleiden van) toekomstige 

werkendlerentrajecten.

De vragenlijsten uit het evaluatie-instrument zijn ontworpen om te worden ingevuld door de deelnemer, de 

praktijkbegeleider en de trajectbegeleider. Als de deelnemer nog veel moeite heeft met de Nederlandse taal, 

dan kun je de vragenlijst desgewenst mondeling afnemen. Voor vragen of begrippen die voor de deelnemer 

onduidelijk zijn, kun je dan alternatieve formuleringen bedenken. 

Het is de bedoeling om de ingevulde vragenlijsten na te bespreken, ze zijn tevens een gespreksinstrument. 

Vraag aan de deelnemer een toelichting te geven bij de antwoorden. En geef ook zelf als praktijk- en 

trajectbegeleider toelichting bij de gegeven antwoorden. Zo leer je het meest van de evaluatie en biedt het 

de beste aanknopingspunten voor verbetering.
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Vragenlijst voor tussentijdse 
evaluatie 
in te vullen door de deelnemer
VOORBEREIDING

1. Het is mij duidelijk wat mijn vrijwilligerswerk/stage/werkervaringsplek voor mij kan betekenen als 

opstap naar werk.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

Toelichting (eventueel)

2. Er heeft een uitgebreide intake plaatsgevonden met mijn trajectbegeleider, waarin een goed beeld is 

ontstaan van mijn huidige situatie, mijn achtergrond, en van zijn/haar wensen en behoeften voor de 

toekomst. 

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

3. Ik heb goed kennis kunnen maken met mijn trajectbegeleider, waardoor ik mij voldoende prettig voel 

om hem/haar te vertrouwen wanneer ik vragen of problemen heb.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)
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4. De trajectbegeleider heeft eventuele problemen in de thuissituatie met mij besproken, we hebben 

bekeken welke invloed dit kan hebben op mijn vrijwilligerswerk/stage/werkervaringsplek en op welke 

manieren ik daarmee om kan gaan.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

 ˝ Niet van toepassing

Toelichting (eventueel)

5. Ik heb beter zicht gekregen op mijn kennis, ervaring en vaardigheden en ik weet beter wat ik nog 

verder moet ontwikkelen voor het beroep dat ik zou willen doen. 

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

6. Ik heb beter zicht gekregen op de Nederlandse arbeidsmarkt: de mogelijkheden, manieren van 

solliciteren, de arbeidscultuur.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)
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DE WERKPLEK

7. Mijn vrijwilligerswerk/stage/werkervaringsplek past goed bij het beroep dat ik zou willen doen en bij 

wat ik daarvoor nog moet leren.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

8. Ik heb tijdens het kennismakingsgesprek met de praktijkbegeleider duidelijke afspraken gemaakt 

over werktijden, werkzaamheden en begeleiding. 

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

 ˝ Ik heb geen gesprek gehad

Toelichting (eventueel)

9. De praktijkbegeleider legt mijn taken en werkzaamheden goed uit.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

10. We hebben een proefperiode afgesproken waarna we evalueren of de werkzaamheden goed bij me 

passen.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)
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11. Ik heb een ontwikkelingsplan waarmee ik kan bijhouden of ik voldoende leer om mijn doelen te 

behalen. 

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

12. Ik kan mijn Nederlands goed oefenen tijdens mijn vrijwilligerswerk/stage of op mijn 

werkervaringsplek. 

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

13. Ik krijg door mijn vrijwilligerswerk/stage/werkervaringsplek een beter beeld van het beroep dat ik zou 

willen doen en ik weet beter of het bij mij past.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

14. Mijn zelfvertrouwen groeit doordat ik kan laten zien wat ik kan en daar ook complimenten voor krijg.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)
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15. De praktijkbegeleider op de werkvloer helpt mij goed.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

16. De trajectbegeleider helpt mij goed.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

17. Heb je ideeën ter verbetering van je vrijwilligerswerk/stage/werkervaringsplek en de begeleiding die 

je krijgt?

 

 

Naam deelnemer:

 

Naam trajectbegeleider:

 

Naam organisatie voor vrijwilligerswerk/stage/werkervaringsplek:

 

Naam praktijkbegeleider:
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Vragenlijst voor tussentijdse 
evaluatie 
in te vullen door de 
praktijkbegeleider
VOORBEREIDING 

1. Het is voor de deelnemer duidelijk wat zijn/haar vrijwilligerswerk/stage/werkervaringsplek voor hem/

haar kan betekenen als opstap naar werk.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

2. Tijdens de intake met de trajectbegeleider van de deelnemer is een voldoende goed beeld ontstaan 

van zijn/haar huidige situatie en zijn/haar achtergrond, en van zijn/haar wensen en behoeften voor 

de toekomst. 

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

3. De deelnemer heeft een goede vertrouwensband met de trajectbegeleider, waardoor hij/zij bij hem/

haar terechtkan met vragen of problemen.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)
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4. De trajectbegeleider heeft voldoende aandacht voor eventuele problemen in de thuissituatie, en heeft 

bekeken welke invloed dit kan hebben op het vrijwilligerswerk / de stage/werkervaringsplek, en op 

welke manieren de deelnemer daarmee kan omgaan.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

 ˝ Niet van toepassing

Toelichting (eventueel)

5. De deelnemer heeft goed zicht op zijn/haar eigen kennis, ervaring en vaardigheden, en weet wat hij/

zij nog verder moet ontwikkelen voor het beroep dat hij/zij zou willen doen. 

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

6. De deelnemer heeft voldoende zicht op de Nederlandse arbeidsmarkt: de mogelijkheden, manieren 

van solliciteren, de arbeidscultuur.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

DE WERKPLEK 

7. Het vrijwilligerswerk / de stage/werkervaringsplek past goed bij het beroep dat de deelnemer zou 

willen doen en wat hij/zij daarvoor nog moet leren.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)
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8. Ik heb tijdens mijn kennismakingsgesprek met de deelnemer duidelijke afspraken gemaakt over 

bijvoorbeeld werktijden, werkzaamheden en begeleiding. 

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

 ˝ Ik heb geen gesprek gehad

Toelichting (eventueel)

9. Ik heb de taken en werkzaamheden goed aan de deelnemer uitgelegd en hij/zij heeft goed begrepen 

wat er van hem/haar verwacht wordt.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

10. We hebben een proefperiode afgesproken waarna we evalueren of de werkzaamheden goed bij de 

deelnemer passen.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

11. De deelnemer heeft een ontwikkelingsplan waarmee we kunnen bijhouden of hij/zij voldoende leert 

om zijn/haar doelen te behalen. 

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)
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12. De deelnemer kan zijn/haar Nederlands voldoende goed oefenen tijdens/op zijn/haar 

vrijwilligerswerk/stage/werkervaringsplek. 

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

13. De deelnemer krijgt door zijn/haar vrijwilligerswerk/stage/werkervaringsplek een beter beeld van het 

beroep dat hij/zij zou willen doen en weet beter of het bij hem/haar past.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

14. Het zelfvertrouwen van de deelnemer groeit doordat hij/zij kan laten zien wat hij/zij kan en daar ook 

complimenten voor krijgt.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

15. De trajectbegeleider ondersteunt de deelnemer voldoende goed.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)
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16. Ik voel mij als praktijkbegeleider op de werkvloer voldoende in staat de deelnemer goed te 

ondersteunen.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

17.  Heb je ideeën ter verbetering van het vrijwilligerswerk / de stage/werkervaringsplek van de 

deelnemer en de begeleiding die hij/zij daarbij krijgt?

 

 

Naam deelnemer:

 

Naam trajectbegeleider:

 

Naam organisatie voor vrijwilligerswerk/stage/werkervaringsplek:

 

Naam praktijkbegeleider:
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Vrgenlijst voor tussentijdse 
evaluatie 
in te vullen door de 
trajectbegeleider
VOORBEREIDING 

1. Het is voor de deelnemer duidelijk wat zijn/haar vrijwilligerswerk/stage/werkervaringsplek voor hem/

haar kan betekenen als opstap naar werk.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

2. Tijdens de intake met de deelnemer is een voldoende goed beeld ontstaan van zijn/haar huidige 

situatie en zijn/haar achtergrond, en van zijn/haar wensen en behoeften voor de toekomst. 

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

3. De deelnemer heeft een goede vertrouwensband met mij als trajectbegeleider, ik merk dat hij/zij met 

vragen of problemen bij mij komt.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)



16Evaluatie-instrument — Werkend leren door vluchtelingen 
INHOUDSOPGAVE

4. We besteden voldoende aandacht aan eventuele problemen in de thuissituatie, we bekijken welke 

invloed dit kan hebben op het vrijwilligerswerk / de stage/werkervaringsplek en op welke manieren 

de deelnemer daarmee om kan gaan.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

 ˝ Niet van toepassing

Toelichting (eventueel)

5. De deelnemer heeft goed zicht op zijn/haar eigen kennis, ervaring en vaardigheden, en weet wat hij/

zij nog verder moet ontwikkelen voor het beroep dat hij/zij zou willen doen. 

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

6. De deelnemer heeft voldoende zicht op de Nederlandse arbeidsmarkt: de mogelijkheden, manieren 

van solliciteren, de arbeidscultuur.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

DE WERKPLEK 

7. Het vrijwilligerswerk / de stage/werkervaringsplek past goed bij het beroep dat de deelnemer zou 

willen doen en wat hij/zij daarvoor nog moet leren.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)
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8. Tijdens het kennismakingsgesprek met de praktijkbegeleider zijn er duidelijke afspraken gemaakt 

over bijvoorbeeld werktijden, werkzaamheden en begeleiding. 

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

 ˝ Ik heb geen gesprek gehad

Toelichting (eventueel)

9. De praktijkbegeleider legt de taken en werkzaamheden goed aan de deelnemer uit en de deelnemer 

heeft voldoende goed begrepen wat er van hem/haar verwacht wordt.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

10. We hebben een proefperiode afgesproken waarna we evalueren of de werkzaamheden goed bij de 

deelnemer passen.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

11. De deelnemer heeft een ontwikkelingsplan waarmee we kunnen bijhouden of hij/zij voldoende leert 

om zijn/haar doelen te behalen. 

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)
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12. De deelnemer kan zijn/haar Nederlands voldoende goed oefenen tijdens/op zijn/haar 

vrijwilligerswerk/stage/werkervaringsplek. 

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

13. De deelnemer krijgt door het vrijwilligerswerk / de stage/werkervaringsplek een beter beeld van het 

beroep dat hij/zij zou willen doen en weet beter of het bij hem/haar past.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

14. Het zelfvertrouwen van de deelnemer groeit doordat hij/zij kan laten zien wat hij/zij kan en daar ook 

complimenten voor krijgt.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

15. De praktijkbegeleider op de werkvloer ondersteunt de deelnemer voldoende goed.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)
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16. Ik voel mij als trajectbegeleider voldoende in staat de deelnemer goed te ondersteunen.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

17.  Heb je ideeën ter verbetering van het vrijwilligerswerk / de stage/werkervaringsplek van de 

deelnemer en de begeleiding die hij/zij daarbij krijgt?

 

 

Naam deelnemer:

 

Naam trajectbegeleider:

 

Naam organisatie voor vrijwilligerswerk/stage/werkervaringsplek:

 

Naam praktijkbegeleider:
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Vragenlijst voor eindevaluatie 
in te vullen door de deelnemer
BEHAALDE RESULTATEN

1.  Het vrijwilligerswerk / de stage/werkervaringsplek heeft mij opgeleverd wat ik ervan had verwacht. 

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

2. Mijn vrijwilligerswerk/stage/werkervaringsplek paste goed bij het beroep dat ik zou willen doen, 

waardoor ik belangrijke werkervaring en werkvaardigheden heb opgedaan.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

3. Ik heb door mijn vrijwilligerswerk/stage/werkervaringsplek een beter beeld gekregen van het beroep 

dat ik zou willen doen, en ik weet beter of het bij mij past.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)
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4. Ik heb beter zicht gekregen op mijn kennis, ervaring en vaardigheden en ik weet beter wat ik 

eventueel nog extra nodig heb voor het beroep dat ik zou willen doen. 

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

5. Ik heb mijn Nederlands tijdens/op mijn vrijwilligerswerk/stage/werkervaringsplek voldoende goed 

kunnen oefenen en heb daardoor nieuwe vaktaal geleerd. 

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

6. Ik heb beter zicht gekregen op de Nederlandse arbeidsmarkt: de mogelijkheden, manieren van 

solliciteren, de arbeidscultuur.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

7. Ik heb nieuwe mensen leren kennen, waarmee ik waarschijnlijk ook contact blijf houden.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)
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8. Ik heb beter zicht gekregen op de invloed die eventuele problemen in de thuissituatie kunnen hebben 

op mijn vrijwilligerswerk, opleiding of werk, en op manieren om daar zo goed mogelijk mee om te 

gaan.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

 ˝ Niet van toepassing

Toelichting (eventueel)

9. Mijn zelfvertrouwen is gegroeid doordat ik kon laten zien wat ik kan en ik daar ook complimenten 

voor kreeg.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

10. Ik denk dat ik nu meer kansen heb op de arbeidsmarkt. 

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

WAARDERING WERKPLEK EN BEGELEIDING

11. Ik voelde mij prettig bij de organisatie waar ik mijn vrijwilligerswerk/stage/werkervaringsplek 

uitvoerde.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)
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12. De praktijkbegeleider op de werkvloer hielp mij goed.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

13. De trajectbegeleider hielp mij goed.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

14. We hebben tussentijds voldoende vaak geëvalueerd of de werkzaamheden goed bij me passen.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

15. Ik had een ontwikkelingsplan waarmee we goed hebben bijgehouden of ik voldoende leer om mijn 

doelen te behalen.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)
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TOT SLOT

16. Welke tips ter verbetering heb jij voor de organisatie waar jij je vrijwilligerswerk/stage/

werkervaringsplek hebt uitgevoerd?

17. Welke tips ter verbetering heb jij voor de trajectbegeleiding?

 

Naam deelnemer:

 

Naam trajectbegeleider:

 

Naam organisatie voor vrijwilligerswerk/stage/werkervaringsplek:

 

Naam praktijkbegeleider:
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Vragenlijst voor eindevaluatie  
in te vullen door de 
praktijkbegeleider
BEHAALDE RESULTATEN

1.  Het vrijwilligerswerk / de stage/werkervaringsplek heeft voor de deelnemer opgeleverd wat ik ervan 

had verwacht.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

2. Het vrijwilligerswerk / de stage/werkervaringsplek paste goed bij het beroep dat de deelnemer zou 

willen doen, waardoor hij/zij belangrijke werkervaring en werkvaardigheden heeft opgedaan.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

3. De deelnemer heeft door zijn/haar vrijwilligerswerk/stage/werkervaringsplek een beter beeld 

gekregen van het beroep dat hij/zij zou willen doen en weet beter of het bij hem/haar past.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)
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4. De deelnemer heeft beter zicht gekregen op zijn/haar kennis, ervaring en vaardigheden en weet beter 

wat hij/zij eventueel nog extra nodig heeft voor het beroep dat hij/zij zou willen doen. 

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

5. De deelnemer heeft zijn/haar Nederlands tijdens/op zijn/haar vrijwilligerswerk/stage/

werkervaringsplek voldoende goed kunnen oefenen en heeft daardoor nieuwe vaktaal geleerd. 

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

6. De deelnemer heeft beter zicht gekregen op de Nederlandse arbeidsmarkt: de mogelijkheden, 

manieren van solliciteren, de arbeidscultuur.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

7. De deelnemer heeft nieuwe mensen leren kennen, waarmee hij/zij vermoedelijk ook contact blijf 

houden.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)
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8. De deelnemer heeft beter zicht gekregen op de invloed van eventuele problemen in de thuissituatie 

op zijn/haar vrijwilligerswerk, opleiding of werk, en op manieren om daarmee om te gaan.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

 ˝ Niet van toepassing

Toelichting (eventueel)

9. Het zelfvertrouwen van de deelnemer is gegroeid doordat hij/zij kon laten zien wat hij/zij kan en daar 

ook complimenten voor kreeg.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

10. Ik denk dat de deelnemer nu meer kansen heeft op de arbeidsmarkt. 

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

WAARDERING WERKPLEK EN BEGELEIDING

11. De deelnemer had het naar zijn/naar zin bij de organisatie waar hij/zij het vrijwilligerswerk / de stage/

werkervaringsplek uitvoerde.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)
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12. Ik voelde mij als praktijkbegeleider op de werkvloer goed in staat om de deelnemer te ondersteunen.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

13. De trajectbegeleider ondersteunde de deelnemer goed.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

14. We hebben tussentijds voldoende vaak geëvalueerd of de werkzaamheden goed bij de deelnemer 

passen.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

15. De deelnemer had een ontwikkelingsplan waarmee we goed hebben bijgehouden of hij/zij voldoende 

leerde om zijn/haar doelen te behalen. 

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)
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TOT SLOT

16. Welke tips ter verbetering heb jij voor de (eigen) organisatie waar de deelnemer vrijwilligerswerk/

stage heeft uitgevoerd / werkervaringsplek heeft gehad?

17. Welke tips ter verbetering heb jij voor de trajectbegeleiding?

 

 

Naam deelnemer:

 

Naam trajectbegeleider:

 

Naam organisatie voor vrijwilligerswerk/stage/werkervaringsplek:

 

Naam praktijkbegeleider:
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Vragenlijst voor eindevaluatie 
in te vullen door de 
trajectbegeleider
BEHAALDE RESULTATEN 

1.  Het vrijwilligerswerk / de stage/werkervaringsplek heeft voor de deelnemer opgeleverd wat ik ervan 

had verwacht. 

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

2. Het vrijwilligerswerk / de stage/werkervaringsplek paste goed bij het beroep dat de deelnemer zou 

willen doen, waardoor hij/zij belangrijke werkervaring en werkvaardigheden heeft opgedaan.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

3. De deelnemer heeft door zijn/haar vrijwilligerswerk/stage/werkervaringsplek een beter beeld 

gekregen van het beroep dat hij/zij zou willen doen en weet beter of het bij hem/haar past.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)
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4. De deelnemer heeft beter zicht gekregen op zijn/haar kennis, ervaring en vaardigheden en weet beter 

wat hij/zij eventueel nog extra nodig heeft voor het beroep dat hij/zij zou willen doen. 

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

5. De deelnemer heeft zijn/haar Nederlands tijdens/op het vrijwilligerswerk / de stage/

werkervaringsplek voldoende goed kunnen oefenen en heeft daardoor nieuwe vaktaal geleerd. 

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

6.  De deelnemer heeft beter zicht gekregen op de Nederlandse arbeidsmarkt: de mogelijkheden, 

manieren van solliciteren, de arbeidscultuur.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

7. De deelnemer heeft nieuwe mensen leren kennen, waarmee hij/zij vermoedelijk ook contact blijft 

houden.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)
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8. De deelnemer heeft beter zicht gekregen op de invloed van eventuele problemen in de thuissituatie 

op zijn/haar vrijwilligerswerk, opleiding of werk, en op manieren om daarmee om te gaan.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

 ˝ Niet van toepassing

Toelichting (eventueel)

9. Het zelfvertrouwen van de deelnemer is gegroeid doordat hij/zij kon laten zien wat hij/zij kan en daar 

ook complimenten voor kreeg.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

10. Ik denk dat de deelnemer nu meer kansen heeft op de arbeidsmarkt. 

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

WAARDERING WERKPLEK EN BEGELEIDING

11. De deelnemer had het naar zijn/naar zin bij de organisatie waar hij/zij het vrijwilligerswerk / de stage 

uitvoerde / de werkervaringsplek had.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)
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12. Ik voelde mij als trajectbegeleider goed in staat om de deelnemer te ondersteunen.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

13. De praktijkbegeleider op de werkvloer ondersteunde de deelnemer goed.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

14. We hebben tussentijds voldoende vaak geëvalueerd of de werkzaamheden goed bij de deelnemer 

passen.

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)

15. De deelnemer had een ontwikkelingsplan waarmee we goed hebben bijgehouden of hij/zij voldoende 

leerde om zijn/haar doelen te behalen. 

 ˝ Ja

 ˝ Nee

 ˝ Een klein beetje

 ˝ Ik weet het niet

Toelichting (eventueel)
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TOT SLOT

16. Welke tips ter verbetering heb jij voor de organisatie waar de deelnemer vrijwilligerswerk/stage heeft 

uitgevoerd / werkervaringsplek heeft gehad?

17. Welke tips ter verbetering heb jij voor de trajectbegeleiding die door je eigen organisatie aangeboden 

wordt?

 

 

Naam deelnemer:

 

Naam trajectbegeleider:

 

Naam organisatie voor vrijwilligerswerk/stage/werkervaringsplek:

 

Naam praktijkbegeleider:
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