
1. Wat is de titel van de activiteit waaraan je hebt deelgenomen?

online cursussen

Vragenlijst Deelnemers activiteit 

LEER ONLINE 
EN BLIJF JE 
ONTWIKKELEN

2. Wat voor soort activiteit was dit?

 Lezing / presentatie / demonstratie / bijeenkomst (informatief) 

 Tentoonstelling

 Voorstelling (toneel, muziek, dans, film, etc.)

 Discussie / debat

 Taalhuis / taalcaf 

 (Literaire) leesclub 

 (Inloop)spreekuur / persoonlijk advies, begeleiding, ondersteuning

 Open podium

 Maak-activiteiten (techniek / maakplaats / vakmanschap) 

 Cursus/training/workshop 

 Informatiebijeenkomst 

 Praatprogramma / talkshow 

 Activiteiten op het gebied van digitale geletterdheid (ICT vaardigheden, nieuwe media, online informatie zoeken)

 Schrijversbezoek, boekpresentatie (literair caf)

 Kunstroute / atelierroute / stadswandeling

 Anders, namelijk:

3. Hoe beoordeel je de activiteit? 

4. Hoe waardeer je de volgende aspecten van de activiteit? 

Heel slecht Slecht Niet goed/
niet slecht

Goed Heel goed n.v.t.

Spreker/docent / begeleider      

Locatie      



5. Door deze activiteit: 

Helemaal niet 
mee eens

Neutraal Mee eens Helemaal 
mee eens

Niet 
mee eens

Heb ik nieuwe kennis of  
inzichten opgedaan

Heb ik meer zelfvertrouwen 
gekregen

Heb ik nieuwe vaardigheden 
geleerd

Heb ik het gevoel om meer 
onder de mensen te zijn

Heb ik inspiratie en nieuwe 
ideen gekregen

Het tijdstip van de activiteit

Omcirkel het antwoord

De lengte van de activiteit

De grootte van de groep

Het niveau van de activiteit

De inhoud van de activiteit

Te kort

Te klein

Te makkelijk

Niet interessant

Te vroeg

Prima lengte

Prima grootte

Prima goed

Interessant

Prima tijd

Te lang

Te groot

Te moeilijk

Heel interessant

Te laat

Weet niet / n.v.t.

Weet niet / n.v.t.

Weet niet / n.v.t.

Weet niet / n.v.t.

Weet niet / n.v.t.

Ben ik me meer bewust van de 
diensten van de bibliotheek

Wil ik meer leren of te weten 
komen over dit onderwerp

Wil ik meer over andere  
onderwerpen leren

6. Hoe wist je van de activiteit? (meerdere antwoorden mogelijk)

 Gehoord van iemand

 Via de bibliotheekmedewerker

 Via de krant

 Via een flyer

 Via een poster

 Via de website van de bibliotheek

 Via sociale media

 Anders, namelijk



7. Waarom wilde je deelnemen aan deze activiteit? (meerdere antwoorden mogelijk) 

8. Ben je van plan om meer activiteiten in de bibliotheek te volgen?

9. Heb je een online cursus via de bibliotheek gevolgd over hetzelfde thema als de activiteit? 

 Voor werk 

 Voor studie

 Voor hobby/vrije tijd

 Persoonlijke ontwikkeling

 Om me beter zelf te kunnen redden 

 Anders, namelijk

 Zeker

 Waarschijnlijk

 Misschien

 Waarschijnlijk niet

 Zeker niet

 Ja, heb een e-cursus gevolgd

 Ja, ben een e-cursus aan het volgen

 Nee, ik wist niet dat er aanbod was van e-cursussen

 Nee, ben wel van plan een e-cursus te volgen

 Nee, ben het ook niet van plan

Indien je wel een online cursus hebt gevolgd:

Sluit de activiteit die je zojuist gevolgd hebt aan op de inhoud van de online e-cursus van de bibliotheek die je hebt 

gevolgd/aan het volgen bent?

 Ja

 Nee

Indien je geen online cursus hebt gevolgd: 

Waarom wil je geen e-cursus volgen?

 Ik wist niet dat er aansluitende e-cursussen werden aangeboden door de bibliotheek

 Ik heb geen tijd om e-cursussen te volgen

 Het aanbod van de online e-cursussen van de bibliotheek sluiten niet aan op mijn interesses

 Ik heb geen behoefte aan een e-cursus rondom dit thema

 Anders, namelijk

10. Heb je een tip voor de bibliotheek voor een activiteit?

 Nee, ik heb geen tip

 Ja, namelijk



11. Zijn er onderwerpen waar je meer over zou willen leren?

 Nee, er zijn voldoende onderwerpen.

 Ja: 

 Fotografie

 Marketing

 Programmeren

 Design

 Zakelijk (bijv. Google Analytics, Powerpoint)

 Lifestyle

 Inspirerend leiderschap

 Management en teamwork (bijv. Scrum, Lean)

 Veiligheid en gezondheid

 Productiviteit

  Commercile vaardigheden (bijv. social 

media marketing)

 Communicatie en taal

 Persoonlijke kracht

  Digitale vaardigheden (bijv. Microsoft 365: 

Teams, Excel, Word)

 Anders, namelijk

12. Wat doe je in het dagelijks leven?

 Student

 Werkend 

 Ondernemer

 Gepensioneerd

 Werkeloos/werkzoekend

 Verzorger van het gezin

 Anders, namelijk

13. Wat is je geslacht?

14. Wat is je geboortejaar?

 Vrouw

 Man

 Wil ik niet zeggen

16. Ben je lid bij deze bibliotheek?

15. Bij welke bibliotheek heb je deze activiteit gevolgd?

 Ja

 Nee


