
Evaluatieformulier bijbelstudie Korintiërs  

Hieronder enkele vragen met betrekking tot de bijbelstudie. Deze kunnen mij helpen om een eventuele volgende studie te 

verbeteren. Het mag anoniem, maar als ik wil doorvragen op je feedback, kan het handig zijn om je te vinden. Achterop kun 

je eventuele aanvullende opmerkingen kwijt. 

 

Naam:_____________________________________________________________________________ 

 

1. In welke mate heeft de bijbelstudie aan je verwachtingen voldaan? 

slecht 1 onvoldoende 2 gemiddeld 3 voldoende 4 goed 5 

 

2. In welke mate heb je nieuwe dingen geleerd? 

niet 1 onvoldoende 2 gemiddeld 3 voldoende 4 veel 5 

 

3. Hoe heb je de contextuele interpretatie van de bijbeltekst ervaren? 

slecht 1 onvoldoende 2 gemiddeld 3 voldoende 4 goed 5 

 

4. In welke mate heeft de bijbelstudie bijgedragen aan een betere relatie met God of een beter beeld van Hem? 

niet 1 onvoldoende 2 gemiddeld 3 voldoende 4 veel 5 

 

5. In welke mate heb je iets met de reflectievragen gedaan. Waarom wel/niet. Wat vond je er van? 

niet 1 weinig  2 soms  3 veel  4 altijd 5 

 

6. Hoe heb je de PowerPoint en hand-outs ervaren? 

slecht 1 onvoldoende 2 gemiddeld 3 voldoende 4 goed 5 

 

7. Wat vond je van de mate van interactie/werkvormen/ruimte voor vragen? 

slecht 1 onvoldoende 2 gemiddeld 3 voldoende 4 goed 5 

 

8. Hoe heb je de spreker ervaren? 

slecht 1 onvoldoende 2 gemiddeld 3 voldoende 4 goed 5 

 

9. Hoe vond je de locatie? Huiskamer, verlichting, geluid, etc. 

slecht 1 onvoldoende 2 gemiddeld 3 voldoende 4 goed 5 

 

 

10. Waar zou een volgende bijbelstudie of cursus over mogen gaan wat jou betreft? 

11.  

 

 

 

 

11. Naarmate de cursus vorderde, kwamen er wat minder mensen. Ik ben wel nieuwsgierig of hier een reden voor 

was. Als dit jou betreft, kun/wil je aangeven waarom dit was? 

 

 

 

 

 

 

12. Zijn er nog dingen die je kwijt wilt? Eventueel een toelichting bij een bovenstaande vraag. 

 

 

 


