Bijlage 7

PROCES EVALUATIE

Praktijk:

Groep:

Geef vraag 1 t/m 23 een cijfer van 1 t/m 5: 1 = Nooit , 2 = Zelden , 3 = Af en toe, 4 = Vaak , 5 = Altijd
Vul voor vraag 25 en 26 het precieze aantal in.
sessies
Model
1 2 3 4 5 7 7 8 9 10
De start en afsluiting waren op tijd
Vrouwen deden en registreerden zelf hun RR en gewicht
Het UO is in de eerste 30-40 minuten afgerond
Het UO vond plaats in de groepsruimte
De groepsruimte was gezellig en prive
De geplande inhoud is besproken
Er waren storende omgevingsfactoren
Groepsdynamiek
Groepsleden probeerden elkaar te begrijpen door het stellen
van aanvullende vragen
Groepsleden gaven elkaar tips en adviezen/positieve feedback
Groepsleden deelden emoties en/of persoonlijke ervaringen
met elkaar
Groepsleden maakten vervelende en/of beledigende
opmerkingen naar elkaar
Groepsleden waren verveeld, gaapten of met andere dingen
bezig
Groepsleden spraken informeel met elkaar in het begin, in de
pauze en/of na afloop
Groepsleden spraken met elkaar af buiten de groep
Groepsleden brachten zelf onderwerpen in om te bespreken
De sfeer in de groep werd door 1 of enkele groepsleden
negatief beïnvloed
De sfeer in de groep werd door 1 of enkele groepsleden
positief beïnvloed
Er vielen groepsleden buiten de groep
De groep leefde de eigen gemaakte regels na
De groep voelde als een vriendengroep
Ondersteunend leiderschap
Hoe vaak heb je de discussie aan het einde samengevat?
Hoe vaak heb je groepsleden gestimuleerd tot deelname aan
de discussie?
Hoe vaak gaf je direct antwoord op een vraag?
In hoeverre was je als groepsleider alert aanwezig deze sessie?
Hoe vaak heb je de groep opgedeeld in sub groepjes? Aantal x:
Hoe vaak heb je een spelletje of activiteit gedaan?
Aantal x:
De beoordeling over de sessie door beide groepsleiders
(rapportcijfer 0-10)
Wat ging goed, wat kan beter? Graag jullie opmerkingen!!

