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V O O R T G A N G O N C O LO G I S C H
V O E T Z O R G V E R L E N E R [ OVV ®]
E VALUATIE DOOR DEELNEMERS VAN DE EERSTE
VIRTUELE OPLEIDING OVV A PRIL /J UNI 2020
ALLE EVALUATIES WORDEN GEDEELD OP VIA FACEBOOK EN OP HET BLOG OP
MISCHANAGEL.NL EN NU OOK OP VOETZORGPLUS.COM. MISCHANAGEL.NL BV
MAAKT GEBRUIK VAN SURVEY MONKEY ALS ENQUÊTE PROGRAMMA.

E

lk evenement van MischaNagel.nl BV wordt door de deelnemers
geëvalueerd. Vanwege de veranderde lesstructuur door de Corona
maatregelen in maart 2020 moest ook de opleiding Oncologisch
Voetzorgverlener OVV in een razend tempo worden aangepast. Dat gaat bij
een opleiding als OVV niet zomaar. Er moeten aanpassingen gedaan worden
in het kwaliteitshandboek zodat zeker gesteld wordt dat er niet aan kwaliteit
van onderwijs wordt ingeleverd.

Zo zijn er twee technische online bijeenkomsten geweest met de deelnemers
voorafgaand aan de 1e dag van de opleiding. Er is een zijn twee extra dagen aan de
opleiding toegevoegd als om per lesdag het aantal uren achter de computer thuis
beheersbaar te houden en extra tijd te nemen om de gegeven informatie op een later
tijdstip in de opleiding nogmaals te kunnen nabespreken. Deze twee dagen zijn ook
online en wordt gehouden een maand nadat de opleiding is afgelopen. Alle informatie
kan dan rustig worden verwerkt door de deelnemers. Op de 7e studiedag bepalen de
studenten aan de hand van hun vragen en voorbeelden hoe de dag eruit gaat zien. Voor
vragen aan andere docenten kunnen deze eenvoudig worden bij-geschakeld.
Ook de stageverplichtingen moeten worden aangepast. Want voor stage is in de
ziekenhuizen nu geen plaats. Daarom vinden de stages pas plaats na het examen. We zijn
in onderhandeling met 15 ziekenhuizen voor vaste stageplekken, een vastomlijnd
stageprogramma, en een terugkoppelingsverslag door het ziekenhuis over de stagiaire.
Dit bepaalt mede het eindresultaat.
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Al deze veranderingen moeten worden aangepast in diverse handboeken en
documenten. En dan moet het technisch allemaal nog werken. Er is een overeenkomst
aangegaan met een provider die zulke online omgevingen aanbieden en dat moet ook
nog allemaal gecertificeerd veilig zijn. Zo zie je dat als je alles goed hebt voorbereid je op
de ochtend van dag 1 wordt geconfronteerd meet een langdurige stroomstoring en
uitwijken zo maar in deze tijd naar een hotel is er niet bij. Toch is het ons gelukt en door
uit te kunnen wijken naar één van de weinige hotels die open zijn in Amsterdam.

Hieronder leest u het oordeel van de deelnemers na 2 dagen Online in
de klas te hebben gezet. Datum 17 en 18 april 2020

1.Hoe heeft u het virtueel lesgeven ervaren (in vergelijking met een fysieke
lesomgeving?
✦
✦
✦

✦

✦
✦
✦
✦

✦
✦

✦

✦

20% van de deelnemers vond het niet veel uitmaken
40% van de deelnemers vond het heel prettig om op deze manier te leren
40% van de deelnemers heeft een afwijkende mening dan in de voorkeuze is
geprogrammeerd en u leest de kritieken hier direct onder:
Ik ervaarde veel vrijheid. Als het even teveel is kan er een korte pauze ingelast
worden. Als ik in de klas zit zou ik dit minder snel vragen.
Het was zekers in deze tijd een zeer goede oplossing...
Toch geef ik zelf de voorkeur aan een fysieke lesomgeving. Ik ben dan beter
geconcentreerd :-)
Het is wennen om heel lang naar het scherm te kijken, de 1e dag was dit te lang, de 2e
dag waren er meer pauzes, beter voor je ogen en concentratie
Zit wel liever met elkaar samen hoor, maar jullie doen het geweldig!!
Het valt me mee, maar ik vind de dagen achter de computer erg lang. Ik ben geen
computer mens en daardoor ben ik snel vermoeid achter het scherm en raak ik soms
de concentratie kwijt. Dat maakt het voor mij een grote uitdaging.
Het is voor mij wennen, maar het valt mij erg mee. Wat ik mis is het contact
onderling met de collega's. Je hebt wel contact met degene die je lesgeeft, maar niet
onderling.
Geen reistijd. Maar een klas is meer een samenhorigheid. Dat sterkt wel een band en
je kan met elkaar beter de info met elkaar delen. Verder is op opleiding best zwaar
voor de geest. Is ook een levensbedreigend onderwerp. Maar geeft ook voldoening
voor het werk als Medisch Pedicure.
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2.Mischa Nagel beschikt over voldoen didactische vaardigheden
Waardering 4,6 sterren uit 5
✦
✦
✦

Goede duidelijke uitleg
Duidelijke uitleg, prettig om naar te luisteren.
Erg betrokken over dit onderwerp. Maar ook zijn kundigheid. Hij weet waar hij over
praat.

3.David Kopsky arts voor neuropathische pijn
Waardering 3,8 sterren uit 5
✦
✦
✦
✦
✦

Goede duidelijke uitleg en veel begrip als het niet duidelijk is.
Té pittige stof voor in 2 uren....hoog tempo
Ik vond de uitleg een beetje rommelig/chaotisch voor mij moeilijk te volgen
Ik vond het best ingewikkeld, maar het was ook aan het eind van de dag.
Een interessant onderdeel. Maar wel de tijd nog een nodig om het nog een keer even
door te nemen.

4.Annemie Galimont-Collen dermatoloog
Waardering 4,2 sterren uit 5
✦
✦
✦

✦

Hele fijne manier van lesgeven. Kon het goed tot mij nemen.
Heldere uitleg, erg fijn om naar te luisteren.
Annemie is superduidelijk, en legt gecompliceerde materie op een makkelijke manier
uit
Een geweldig kundig persoon op haar vakgebied. Vertelde de erg boeiend en
duidelijke taal.

5.Joanneke Bleichrodt oncologisch verpleegkundige UMC Utrecht
Waardering 4,2 sterren uit 5
✦
✦
✦
✦
✦

✦

Duidelijke uitleg wat wij kunnen tegen komen en verwachten. Fijn om naar te
luisteren.
Lekker pittig, strak verteld. Prettig om naar te luisteren.
Superduidelijk! Eenvoudige uitleg.
Zeer bedreven in haar vak. Dat zijn ook wel vakmensen die zo dicht bij deze
patiënten werken. Ook heel duidelijk in het geheel. Kon ook erg boeiend en vlot alles
vertellen.
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6.De opzet van deze nieuwe Online les-structuur waren goed geregeld
✦
✦

✦
✦
✦

22,22% van de deelnemers is het hier mee eens
77,78% van de deelnemers is het hier absoluut mee eens
Geen negatieve opmerking. Super goed geregeld
Prima geregeld, wat niet helemaal soepel liep werd snel opgelost.
Bij ons is nog niet gelukt om alles in Dropbox te krijgen. Straks weer proberen.

7.Overige opmerkingen van de deelnemers
✦
✦

✦

✦
✦

Heel prettig om zo les te krijgen!
Ik ben sowieso blij dat ik de mogelijkheid heb om deze ronde nog een keer mee te
mogen doen :-)
Jullie hebben hartstikke je best gedaan om alles voor elkaar te krijgen, complimenten
Als er vragen zijn van collega's die TE diep op de stof ingaan, breek dan svp in, dat
duurt te lang van 9.30 uur tot 1600 uur is een mooie tijd, anders te lang achter het
scherm.
Toppertjes!!
Wat ik lastig vind is dat er geen boek is voor het lesmateriaal. Dat ben ik gewoon
gewend, maar misschien is het een kwestie van wennen. Ben wel blij dat ik met de
opleiding begonnen ben. Jullie oplossingen in de Coronatijd zijn uitstekend.

Waardering Virtueel Klaslokaal na 4 dagen opleiding – “Online live” les volgen
Naar aanleiding van de evaluatie over de eerste twee dagen hebben we in het
lesprogramma meer aandacht besteed aan de pauzes. Zo konden studenten in groepen
worden verdeeld en met elkaar in een virtuele koffiekamer met elkaar gezellig
spreken. De koﬃe konden we er helaas niet bijleveren. Op deze manier kunnen we ook
groepen samenstellen en met groepsopdrachten laten werken.
Tijdens de dag "onco-psychologie" hebben we dat ook daadwerkelijk zo gedaan. Mischa
Nagel heeft vier situaties in groepsopdrachten verwerkt die zijn gebaseerd op
werkelijke gebeurtenissen. Elke groep werd gevraagd de passende communicatie te
vinden om een moeilijke situatie te doorbreken. De onco-psycholoog kende de
groepsopdrachten niet van tevoren.
Terug in het virtueel lokaal hadden de voorzitters van de groepen drie minuten de tijd
kregen om uit de doeken te doen hoe ze met situaties zouden omgaan. Daarna was het
de beurt aan de psycholoog. Zij analyseerde de respons en kon heel goed uitleggen welke
communicatie bepaalde reacties uitlokt.
PAGINA 4 VAN 12
© MISCHANAGEL.NL NIETS UIT DEZE UITGAVE, OOK GEEN DELEN UIT DEZE UITGAVE, MAG WORDEN GEKOPIEERD OF OP ANDERE
WIJZE WORDEN VERSPREID AAN DERDEN ZONDER UITDRUKKELIJKE EN SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN MISCHANAGEL.NL BV.

RICHTLIJNEN OVV/ OHV

DERDE UITGAVE JULI

2020

Hieronder volgt de evaluatie over lesdag 3 en dag 4. Deze werden ook
Online gegeven. Lesdagen 24 en 25 april 2020
1. Het gebruik van de team-kamers (groepsopdrachten) was een waardevolle
toevoeging aan deze lesdagen
Waardering 4,2 sterren uit 5
✦
✦
✦

77,8% van de deelnemers vond het absoluut van toegevoegde waarde
11,1% van de deelnemers vond het van toegevoegde waarde
11,1% van de deelnemers vond het misschien van toegevoegde waarde

U leest de kritieken van de deelnemers hier direct onder:
✦

✦
✦
✦

✦
✦

✦

✦

✦
✦

Je leert heel veel van elkaar. En je kan de dingen eerst even bespreken en afstemmen.
Het is heerlijk om met je collega's uit hetzelfde werkveld te sparren
Fijn om met elkaar te kunnen overleggen. Net als in een klas!
Je leert van elkaar wat zo beter tot uiting komt
Met ontspanning naar het scherm kijken en virtueel contact hebben en samen goed
heerlijk brainstormen over de opdracht eenieder interpreteerde de vraag soms anders.
Erg leuk om te doen, soms ook lastig.
Zeer goed, wat mij wel opvalt is dat er altijd wel mensen zijn die aan het woord willen
en 2 stil zijn
Was zelf de twee keer voorzitter en heb ieder het woord gelaten en aangegeven dat
men wacht totdat eenieder was uitgesproken. En zo om de beurt praten anders wordt
het een rommeltje
Is erg leerzaam om met elkaar te kunnen overleggen. De opdracht ook met elkaar
doen.
Ik voel me niet erg thuis in groepjes
Interactie is leuk, lekker sparren.

2. Het gebruik van de 'koffiekamer' (informeel contact met andere
deelnemers) was een waardevolle toevoeging aan deze lesdagen
Waardering 4,4 sterren uit 5
✦
✦
✦

66,67% van de deelnemers vond het absoluut van toegevoegde waarde
11,11% van de deelnemers vond het van toegevoegde waarde
22,22% van de deelnemers vond het misschien van toegevoegde waarde

U leest de kritieken van de deelnemers hier direct onder:
✦
✦

Ik neem niet elke keer aan deze groep, maar wel leuk om elkaar beter te leren kennen
Contact met elkaar is belangrijk. Ook voor de toekomst dat als je een werk
gerelateerde vraag heb bij een collega terecht kan waar jij je fijn bij voelt. Zo leer je
elkaar toch ondanks de afstand kennen. -Heel fijn, leuk en vooral gezellig ontspannen
sfeer.
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Je leert elkaar een beetje beter kennen en je kan lekker 'sparren' met elkaar.
Elkaar iets beter leren kennen, tijdens "normale" lesomgeving gebeurt dat natuurlijk/
gewoon en is prettig als collega 's onder elkaar.
Informeel contact met collega’s is prettig
Na een dag les e-learning te hebben gehad, heb ik niet meer de behoefte om met
andere te praten.
Zo leer je elkaar ook kennen. En ook met elkaar je ervaringen te delen.
Elkaar leren kennen en ervaringen uitwisselen, is gewoon gezellig

3. Ninian Sammels beschikte over voldoende didactische vaardigheden.
(Onderwerpen: onco-psychologie; inloophuizen)
Waardering 4,6 sterren uit 5
U leest de kritieken van de deelnemers hier direct onder:
✦

✦

✦
✦
✦
✦
✦

Ik hou wel van een directe benadering, maar iets milder zou prettig zijn. Dat is mijn
feedback aan haar.
Heel duidelijk uitleg en soms ook confronterend. Maar het gebeurt geen 2e keer. Zo
ga je straks goed voorbereid aan het werk. Zelfs privé kon ik ‘s avonds al een tip van
Ninian privé gebruiken. Dat was heel fijn voor mijzelf.
Soms harde aanpak richting leerlingen maar daardoor wel duidelijk.
Direct, doortastend, pakkend, professioneel
Soms ging zij ook in de aannames bij voorbeelden, wel te kort
Komt heel vlot over. En weet waar over ze het heeft. Maar wel heel direct
Pittige lessen en heel erg leerzaam, inzicht krijgen door confrontatie. Ik vond haar
top.

4. Wi l l e m i e n d e n Ha r to g b e s c h i k te o v e r v o l d o e n d e d i d a c t i s c h e
vaardigheden. (Onderwerp: richtlijnen, instrumentele behandeling)
Waardering 4,6 sterren uit 5
U leest de kritieken van de deelnemers hier direct onder:
✦

✦

✦

Ik had graag meer uitleg gehad over de frees techniek en het toepassen van de frezen.
Ik denk dat daar nog meer uit te halen valt. Ze is echt een van ons, heel gelijkwaardig
maar ze mag iets meer daarboven staan. Dat wat Ninian wel heeft, heeft Willemien
net te weinig.
Leuk en duidelijk weet goed waar ze mee bezig is. En ook nieuwsgierig hoe wij de
dingen zien. Was heel leuk en leerzaam.
Ik merk dat velen nog vasthouden aan de start opleiding pedicure en DIE frezen nog
gebruiken, er zijn zo veel ontwikkelingen geweest op dit gebied. - betere kennis van de
frezen - ultrasoon en autoclaaf, hoe echt te handelen - is autoclaaf verplicht in de
praktijk en heeft deze een toevoeging?
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Duidelijke uitleg Duidelijk dat niet alles “vast” staat
Goede en leerzame uitleg
Zeer kundig. Ik vond dit een fijne les omdat het over je werk gaat in de praktijk. Wat
instrumenten behandeling aan gaat.

5. Annemie Galimont-Collen dermatoloog
Waardering 4,7 sterren uit 5
U leest de kritieken van de deelnemers hier direct onder:
✦

✦
✦
✦
✦
✦

✦

Echt een vakvrouw. Ze gaat mij soms net te snel. Denk dat het goed zou zijn als ze af
en toe gericht aan iemand een vraag stelt, Dan blijven we beter bij de les. Ik dwaal
soms af, maar dat wil ik helemaal niet want het is mega boeiend.
In een woord “perfect” . Niets aan toe te voegen. Duidelijk leerzaam geduldig!
Professional op haar gebied, duidelijk, zeer leerzaam
Annemie geeft heel fijn les
Leerzaam, altijd prettig,
Een les dat zoveel kwaliteit geeft. Echt heel veel van geleerd. Zeker over de
huidkanker. En de andere soorten afwijkingen op de Huid. Over de zon enz
Annemie legt uitgebreid uit.

6. De opzet van deze virtuele lessen en de technische begeleiding waren goed
geregeld.
Waardering 4,9 sterren uit 5
✦
✦

11,1% van de deelnemers is het hier mee eens
88,9% van de deelnemers is het hier absoluut mee eens

U leest de kritieken van de deelnemers hier direct onder:
✦

✦
✦
✦
✦
✦

Goede ondersteuning geen problemen gehad!! Top geregeld alleen jammer dat we de
koekjes niet konden proeven!
De kinderziektes zijn eruit en het wordt steeds beter
Goed, technische gedeelte heb je niet altijd in de hand
Worden er nu wel handig mee.
Kom soms niet in het systeem
JJ is een toppertje

7. Het programma van de cursus (aanvangstijd, pauzes) was goed.
Waardering 4,8 sterren uit
✦
✦

22,2% van de deelnemers is het hier mee eens
77,8% van de deelnemers is het hier absoluut mee eens
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U leest de kritieken van de deelnemers hier direct onder:
✦
✦

✦

✦
✦
✦

Alle vrijheid en mogelijkheden zijn er.
Half 10 oke, maar met lang luisteren is 1700 te lang vooral op zaterdag (weekend)
denk an de kinderen.
De dagen zijn wel lang, maar ik ben het ook niet meer gewend om in de “klas” te
zitten
Geen commentaar
Voldoende pauze
Soms mag pauze korter

8. Heeft u nog vragen of opmerkingen in het algemeen, gebruik dan de
ruimte hieronder.
Uw suggesties nemen wij ter harte!
✦

✦

✦

✦
✦

Ga zo door! Blij met jullie. Nog een vraagje. Hoe zit het precies met de punten die we
ontvangen? In welke domeinen en wanneer ontvangen we ze?
Zeer maar echt zeer tevreden hoe het gaat! Zag er erg tegenop omdat ik niet altijd
even handig ben met de computer. Maar ik heb nu 2 opleidingen in een. 1 OVV en 1
leer je technisch verbeteren!!
Interacties zijn heel fijn, geeft je wat meer ontspanning. Werk zelf graag uit een boek,
maak daar aantekening in goede voorbereiding en mooi naslagwerk.
Top lessen op niveau,
Nu de tijd om het ontvangen lesmateriaal te ordenen en aparte mapjes voor de studie
te maken

OVV lesdag 5 9 mei 2020
Deze extra lesdag 5 werd grotendeels gebruikt om meer diepgang te zoeken in de
behandelde stof van de eerste 4 dagen. Het voordeel van dit virtueel lesgeven is dat we
twee extra lesdagen hebben ingebouwd in het curriculum om ervoor te zorgen dat
begrip van ziekte-impact daadwerkelijk doordringt.
De net promotorscore van lesdag 5 is 50! Docent op deze lesdag was Mischa Nagel
Mischa Nagel beschikte over voldoende didactische vaardigheden.
Waardering 4,6 uit 5 sterren
✦
✦
✦
✦

Goed luisteren naar de vraag en daarop antwoord geven, niet te veel uitwijken
Wederom zeer geduldig
Mischa verteld zo makkelijk, daardoor blijf je geconcentreerd luisteren.
Heel fijn taalgebruik en zeer interessante materie

PAGINA 8 VAN 12
© MISCHANAGEL.NL NIETS UIT DEZE UITGAVE, OOK GEEN DELEN UIT DEZE UITGAVE, MAG WORDEN GEKOPIEERD OF OP ANDERE
WIJZE WORDEN VERSPREID AAN DERDEN ZONDER UITDRUKKELIJKE EN SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN MISCHANAGEL.NL BV.

RICHTLIJNEN OVV/ OHV

DERDE UITGAVE JULI

2020

Het programma van de cursus (aanvangstijd, pauzes) was goed.
Waardering 4,1 uit 5 sterren
✦

✦

✦
✦

In dit geval, was het misschien goed geweest om van tevoren aan te geven dat de
docent niet aanwezig was had het programma korter gekund
Deze dag waren we eerder klaar in de middag, dat vond ik erg prettig.
Het was niet duidelijk gecommuniceerd over de begintijd. Op de dag zelf hoorde we
dat er een les was uitgevallen.
Mag wat mij betreft ook om 9.00 uur. Je hebt geen reistijd tenslotte
Zou mooi zijn als er sneller gestart kan worden. Misschien verplicht kwartier voor
aanvang inloggen... dan kan je nog even weglopen maar dan starten we ook echt op
tijd.

Heeft u nog vragen of opmerkingen in het algemeen, gebruik dan de ruimte
hieronder. Uw suggesties nemen wij ter harte!
✦

✦

✦

Checken of overal de tijden gelijk zijn( uitnodiging zoom en in de mail) * bij uitval van
een les, de cursisten inlichten hierover
Helaas begreep ik het huiswerk niet goed. Ik had al een verwijzing gemaakt voor een
“fictieve” cliënt toen Mischa met de opdracht kwam. Moet hem nog wel
insturen 🤭
Ik ben heel erg verrast door jullie professionele en fijne manier van werken. En ik had
niet verwacht dat ik het zo interessant zou gaan vinden. Mijn vooropleiding (maar
misschien is dat overal wel zo) komt daar niet bij in de buurt. Misschien is het een
idee om te voorkomen dat iedereen alles gaat printen uit de dropbox om die niet
meteen toegankelijk te maken maar in delen tijdens de cursus aan te bieden. En op
moment dat alle lessen voorbij zijn pas inlog naar dropbox. Hierdoor kunnen jullie
ook opbouw sturen in welke volgorde het praktisch is om alle informatie tot ons te
nemen. Zoals jullie nu al heel duidelijk per lesdag hebben neergezet en dan daarbij nog
wat aanvullende artikelen...
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Waardering Virtueel Klaslokaal na 7 dagen opleiding – “Online live” les
volgen. Deze evaluatie gaat dus over lesdag 6 en 7. Datum 5 en 6 juni
2020
1. Brigitte de Jong beschikte over voldoende didactische vaardigheden.
Waardering 4,7 uit 5 sterren
✦

✦
✦
✦

✦

De privé ervaringen kwamen goed binnen, het raakte je!! petje af voor Brigitte dat ze
dit met ons wil delen!!
Een persoonlijk verhaal erg indrukwekkend. En heel herkenbaar
Prachtige en ingrijpende les
Knap om je zo in te zetten voor dit onderwerp nadat je zelf zo ziek bent geweest! Het
was een binnenkomer en heel erg leerzaam, dankjewel.
Het is haar ervaring en die weet zij heel goed om te zetten in een didactische
vaardigheid complimenten.

2. Hetty Dijkstra beschikte over voldoende didactische vaardigheden.
Waardering 4,4 uit 5 sterren
✦
✦

✦
✦
✦

Was minder aan het woord, maar brak goed in en duidelijke taal
Hetty is duidelijk en een kei in het overbrengen van de informatie. Dit maakt deze
opleiding zo bijzonder.
Prachtige en ingrijpende les
Weet waar het om gaat en maakt dat ook heel duidelijk, top.
Top, veel kennis opgedaan en deze uitgedragen.

3. Mischa Nagel beschikte over voldoende didactische vaardigheden.
Waardering 4,9 uit 5 sterren
✦

✦

✦
✦

✦

Mischa heeft heel veel kennis!!! er is altijd wel iets op te merken, beste Mischa heel
goed naar de vraag luisteren, dan is het antwoord vaak een stuk korter. Jouw
bedoelingen zijn zeer goed.
Omdat de groepen uit zo 15 mensen bestaat. Is het ook fijn om alles te kunnen vragen.
Zit je met 50 mensen dat wordt het toch anders. Mischa heeft echt engelen geduld…..
Blijft met veel geduld reageren op vragen uit de groep.
Ik vind Mischa net een levende encyclopedie, hij weet zoveel en legt het ook op een
hele prettige manier uit.
Top, heeft veel kennis die hij duidelijke aangeeft en ook het niveau van les ophogen
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4. Het programma van de cursus (aanvangstijd, pauzes) was goed.
Waardering 4,3 uit 5 sterren
✦

✦

✦
✦

Het blijft een ding, via zoom, voor mij toch klassikaal, te lang, in de middag met ik
helemaal op, iets meer pauzes
Ik vind de tijden prettig ja andere weer niet maar dat is persoonlijk. Als het
onderwerp boeiend is dan maakt de tijd voor mij niet uit. Omdat ik de opleiding
ontzettend interessant is geeft mij echt zoveel meerwaarde in het vak van de voetzorg.
Prima
Zelf zou ik liever wat eerder starten

5. Heeft u nog vragen of opmerkingen in het algemeen, gebruik dan de
ruimte hieronder. Uw suggesties nemen wij ter harte!
✦

✦
✦

✦

✦

Samen doen jullie het geweldig, Mischa en Jan Jaap het is heel veel via de show case,
misschien, duidelijk wat wel moet is misschien handig.
Ik kan nog weleens moeite hebben met vragen als het over definitie gaat.
Algemeen: soms willen mensen uit de groep heel graag een (lang) verhaal kwijt, of ze
hebben zeer specifieke vragen. Daardoor loopt de planning soms uit, of de docent
moet zich haasten om de stof er alsnog op tijd door te krijgen. Ik denk wel dat het
lastig is om zoiets te managen, maar wil het wel genoemd hebben. Misschien is het
een idee om zulke vragen of verhalen dan te parkeren tot na de les oid? Maar ja, soms
wil je ook direct ergens op reageren. En wat is dan lang... lastig...
De aanloop naar deze twee cursus dagen waren voor mij redelijk onduidelijk en ik
werd niet voldoende op de hoogte gehouden.
Betreft vragen stellen misschien 20 min extra inplannen en dit aan de cursisten
aangeven dat zij de vragen na de gegeven lesstof vragen kunnen stellen.

Lesdag 8 & Afsluiting was een fysieke bijeenkomst in het QO Hotel in
Amsterdam Deze dag vond plaats op zaterdag 4 juli
Het was de eerste mogelijkheid om een bijeenkomst te organiseren voor het onderdeel
de oncologische voetmassage. Dit onderdeel bestond uit twee delen.
1.Een uur theorie over dit onderwerp
2.Praktijkoefening van studenten op elkaar onder toezicht

Daarna hebben we de opleiding afgerond met een “eind” borrel hoewel het de eerste
keer was dat de deelnemers elkaar in levende lijve ontmoeten.
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Zij beoordeelden deze dag als volgt
1. Estelle Smits beschikte over voldoende didactische vaardigheden.
Waardering 4.4 sterren uit 5
Opmerkingen deelnemers:
✦

Fijne docent en goede uitleg. Vanuit haar eigen gevoel presenteert ze het ,wat ik er fijn
vond

2. Het programma van de fysieke cursusdag (aanvangstijd, pauzes) was goed.
Waardering 4.6 sterren uit 5
Geen opmerkingen deelnemers

3.De locatie van de fysieke cursusdag (parkeren, zaal, catering) was goed.
Waardering 4.6 sterren uit 5
✦
✦
✦

Opmerkingen deelnemers:
Was top geweldige locatie en overheerlijke catering.
Super georganiseerd. Alleen de stoelen en beenkrukken waren niet ideaal. Ook vind ik
dat er veel tijd word besteed aan de theorie en relatief weinig aan de praktijk. Denk
dat dit juist ook een belangrijk onderdeel is. Misschien ook goed om te wisselen van
model, door schuiven zodat je verschillende benen kan oefenen en Estelle dan tips
kan geven.

4.Heeft u nog vragen of opmerkingen in het algemeen, gebruik dan de ruimte
hieronder. Uw suggesties nemen wij ter harte!
Opmerkingen:
✦

✦
✦

Ook alle staat literatuur in de drop box, het is niet overzichtelijk wat te leren, het is
heel veel Actuele kennis is belangrijk, maar een goed handboek is raadzaam.
Hele fijne opleidingsdag. En toch leuk om elkaar in het echt te zien.
Alle cursusdagen die in heb mogen meemaken is de kennis van onbetaalbare waarde.
Chapeau
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