
 

Evaluatie workshopfiche 
Namen 
groepsleden:    

   

Workshoptitel 

 

1 Voorblad  

1.1 Algemene informatie 

1 Titel van de workshop en de soort workshop is ingevuld.   
2 Alle informatie is correct ingevuld (datum, duur, aantal leerlingen …)    

1.2 STEM-aspect 

3 Er zijn minstens 3 disciplines ingevuld.   
4 De ingevulde elementen komen overeen met de juiste discipline.   
5 Er is een inhoudelijke link geformuleerd tussen STEM en de workshop.   

2 Workshopinhoud 

6 De tabel is chronologisch opgebouwd. Het verloop is duidelijk terug te vinden.   
 

2.1 Klaarzetten 

7 Wat klaargezet moet worden is duidelijk opgesomd.   
8 Als je dit kader leest, kan je alles perfect klaarzetten voor de workshop.   

2.2 Uitleg 

9 De uitleg is afgestemd op kinderen   
10 De uitleg is volledig en als je het leest weet je hoe de workshop in elkaar zit   

2.3 ‘Wat doen wij?’ 

11 Alle taken tijdens de workshop zijn hier terug te vinden.   
12 De taken zijn concreet en duidelijk. Als je ze leest weet je wat je moet doen.   

2.4 ‘Wat doen de kinderen?’ 

13 Alles wat de kinderen doen tijdens de workshop is hier terug te vinden.   
14 De acties van de kinderen zijn concreet en duidelijk. Als je ze leest weet je wat de kinderen 

moeten doen.   

2.5 Inhouden 

15 Theoretische uitleg voor tijdens de workshop staat hier vermeld   
16 De proefjes, opdrachten, puzzels,… zijn hier duidelijk neergeschreven   



 

17 Alle vragen en antwoorden voor de tijdens de workshop zijn hier ingevuld. Dit op de juiste plaats 
in de tabel.   

 

2.6 Tijd 

18 De verschillende onderdelen hebben overal een tijdschatting.   
19 De totale tijdsaanduiding komt overeen met de duur van de workshop.   

 

3 Materiaallijst 

20 Alle verschillende stukken materiaal zijn terug te vinden in de materiaallijst   
21 De opmerkingen zijn nuttig ingevuld. Er staat bij welk onderdeel van de workshop het hoort 

en/of het moet gekocht, gemaakt, geprint of meegebracht.   

22 Bij alle voorwerpen is een verantwoordelijke aangeduid.   
23 De voorwerpen zijn voorzien van aantallen of hoeveelheden.   

4 Bronnenlijst 

24 Alle gebruikte bronnen zijn opgesomd.   
25 De bronnen zijn genoteerd volgens de correcte afspraak (APA, hyperlinks…)   

 

5 Extra Feedback 
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