Online docentevaluaties

www.POspiegel.nl | www.VOspiegel.nl | www.AOCspiegel.nl | www.ROCspiegel.nl | www.HBOspiegel.nl | www.WOspiegel.nl

Online docentevaluaties
Bij een docentevaluatie geven de leerlingen via een enquête feedback aan de docent over
zijn functioneren. Als consument van het onderwijs kunnen leerlingen goede input geven aan
de docent. Bijvoorbeeld over de leraar als persoon, de leraar als begeleider en de leraar als
lesgever. Hiermee krijgt de docent gerichte informatie waardoor hij zich verder kan ontwikkelen.
Een voordeel is ook dat de student zich extra betrokken voelt bij het onderwijs. Zo kan er een open
leercultuur ontstaan. Onze online enquêtetool de Onderwijsspiegel is uitermate geschikt voor het
afnemen van deze docentevaluaties. Als uw school een licentie heeft op de Onderwijsspiegel kunt
u de docentevaluaties zelfstandig organiseren en afnemen. Maar we kunnen u ook ontzorgen en
de docentevaluatie geheel voor u uitvoeren.
Docentevaluatie uitbesteden, hoe werkt dat?

Wat zijn de voordelen?

• Intake: afstemming over organisatie en vormgeving van de
docentevaluatie; u kunt hierbij uw eigen vragenlijst benutten
maar ook gebruikmaken van een van onze vragenlijsten
• De docenten ontvangen van ons een e-mail op het
afgesproken moment, met een korte instructie en codes
om 1 of meer klassen te bevragen
• De studenten gaan naar onze website, vullen de code
in en komen direct in de vragenlijst van de betreffende
docent
• De studenten kunnen de enquête vervolgens op elke
gewenste device (tablet, mobiel, laptop) invullen
• De docent krijgt binnen 24 uur een individueel rapport
met de scores van de betreffende klas, desgewenst
afgezet tegen de gemiddelde scores van de afdeling,
opleiding of school
• Het management ontvangt een rapportage op maat

• U wordt volledig ontzorgd: het hele proces van afname
tot en met rapportage is geheel geautomatiseerd. U
hoeft zich dus geen zorgen te maken over de organisatie,
het gehele proces ‘loopt vanzelf’
• Geheel afgestemd op uw wensen
• Transparant: u heeft tijdens de afname real time inzicht in
de voortgang
• Privacy is gegarandeerd

Wat levert het u op?
Gemak! En de zekerheid dat de docenten op het
afgesproken tijdstip de enquêtes kunnen gaan afnemen.

Interesse?
Neem contact op met onze helpdesk (040-2906078)
of helpdesk@onderwijsspiegel.nl

Steeds beter onderwijs
‘Digidoc heeft ons echt maatwerk geleverd: samen
hebben we bestaande vragenlijsten aangescherpt
en geautomatiseerd. Ze hebben ons goed geholpen
en we zijn zeer tevreden over de docentevaluatie.
Zo maken we ons onderwijs steeds een stapje
beter.
De instrumenten van Digidoc zijn gemakkelijk in
gebruik en je kunt er snel mee werken. Resultaten
zijn vaak de volgende dag beschikbaar, analyses
zijn er gemakkelijk uit te halen en met een paar
muisklikken is een enquête bij de mensen waar hij
moet zijn.
De helpdesk van Digidoc is gewoon super. Ze reageren snel en komen terug op elke vraag die je ze
stelt. Dat is heel prettig als je even iets wilt weten.’

‘Hier wordt iedereen
beter van’
“Voor ons is de docentevaluatie één van de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen jaren.
Dit is echt iets om de kwaliteit van het onderwijs te
verbeteren. Niet stroperig, niet omdat Den Haag
het wil. Dit gaat over het nu, over ons allemaal. Hier
wordt iedereen beter van.”
Ruben Wegstapel
voorzitter van de Centrale Deelnemers Raad
in het blad van het ROC van Twente

Jan Jaap van der Mark
hoofd onderwijskwaliteit
Hout- en Meubileringscollege (HMC), Rotterdam

‘Tijdbesparend!’
‘De docentevaluatie is een belangrijk onderdeel
van de gesprekscyclus bij het Twents Carmel
College. Tot voor kort werd de docentevaluatie
op papier verwerkt. Het kostte veel tijd om de
enquêtes voor ruim 400 docenten te verwerken. In samenwerking met de ROC-Spiegel is dit
gehele proces geautomatiseerd. Dit biedt grote
voordelen. Docenten krijgen nu de volgende dag
al de uitslag van de enquête. Verder werkt het
veel efficiënter. En het is nu echt anoniem: de
docent kan bij open vragen het handschrift niet
meer herkennen. We zijn erg blij met deze nieuwe
manier van werken’
Corné Luijkc
stafdirecteur Kwaliteitszorg en Financiën
Twents Carmel College

De Pinckart 54
5674 CC Nuenen

Postbus 237
5670 AE Nuenen

t 040 29 06 078

e info@onderwijsspiegel.nl

Bij het ROC van Twente is de docentevaluatie
geleidelijk ingevoerd voor uiteindelijk alle docenten.
De ROCspiegel bood het gehele traject maatwerk.
De uitslag van de enquêtes gaat alleen naar de
betreffende docent. Zo is privacy gewaarborgd,
maar krijgt de docent wel veel input om zichzelf
verder te ontwikkelen en om in dialoog te gaan met
studenten om het onderwijs nog beter op hen af te
stemmen.

Wilt u meer lezen over nut en
noodzaak van docent-evaluaties?
In het artikel ‘Docent-evaluaties: zó geef je studenten een
stem’ wordt een aantal aandachtspunten voor de afnames
van een docent-evaluatie beschreven. U kunt dit artikel
kosteloos bestellen bij onze helpdesk of downloaden via
onze website op onderwijsspiegel.nl/docent-evaluatie

www.onderwijsspiegel.nl
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