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Voltooid (36,0 %)

Directe link (100 %)

on-line enqueten gratis – www.survio.com

2-5 min. (29,2 %)
5-10 min. (54,2 %)
10-30 min. (8,3 %)
30-60 min. (4,2 %)
>60 min. (4,2 %)

4

Online Cursus

Resultaten
1. Wat voor online cursus heb je gevolgd?

Tekst antwoord, Antwoorden 41x, onbeantwoord 0x
Onlinedrumles.nl
(7x) Drumles
(8x) Online drumles
Drumeo
(8x) Drummen
Online Drumles (bezig!)
Drumcursus
Nu drumomline daarvoor geen
Online Drumles
online drummen
online drumles
Online drummen
Drumlessen
leon van der geest
online drumlessen
drumles
Drukpers online
drumcursus
Online drummen Leo van der geest
(2x) drummen

2. Bij welke instantie heb je deze cursus gevolgd?

Tekst antwoord, Antwoorden 41x, onbeantwoord 0x
(8x) Onlinedrumles.nl
Onlinedrumles
Onlinedrummen.nl
Drumeo
Léon van Online Drumles
Leon, online drumles
Drumonline
(6x) Online drumles
Leon vd Geest
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Online Drumles
online drumles
Van thuis uit...
Online Drumles.nl
(2x) Online drumles.nl
?
leon van der geest
Leondrums
(3x) onlinedrumles.nl
Leon van der Geest online drumles
(2x) Léon drums
Drumles online
onlinedru,les.nl
Onlinedrumlessen
Online net gestart
online drumles nl

3. Wat is je algemene indruk van deze cursus?

Tekst antwoord, Antwoorden 41x, onbeantwoord 0x
Helder en duidelijk en tempo is goed
Het ziet er prima en verzorgd eruit

Vlotte lessen, met videobeelden om mee te spelen
Prima opgebouwd goede snelheid
Een goede strakke cursus die erg goed is opgezet en duidelijke instructies geedt
Prima
Eerste indruk goed. Lessen zijn duidelijk. Rustige opbouw
Geweldig!
Zeer goed, fijn om te leren op eigen tempo
Top
Zeer goed en leuk
Het is een goed opgebouwde cursus. Goede balans tussen theorie, oefenen en meespelen. Leuke uitleg
Top! Mooie opbouw, duidelijk, leuk, steekt goed in elkaar
Goed opgebouwd waarbij ieder het in zijn eigen tempo kan volgen
professioneel, met plezier
Ik ben zeer tevreden, betreft een cursus voor de beginner die snel mee liedjes wil drummen.
De cursus is goed onderbouwd en goed te volgen voor een beginner zoals mijn.
Goede opbouw, uitdagend, fun!
goed opgezet en heldere uitleg
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Leuk om erbij te doen maar zou het niet gebruiken zonder echte lessen ernaast te hebben.
(2x) Goed
Duidelijke en opbouwende lessen fijn om zelf te kunnen bepalen wanneer je gaat oefenen
De lessen zijn goed ingedeeld. Alles wordt op een duidelijke en humoristische manier uitgelegd. Ik vind het een geweldige cursus en het geld
meer dan waard.
Zeer duidelijk en professioneel. Ideaal om op eigen tempo de lessen te volgen en niet afhankelijk te zijn van vaste momenten in een
muziekschool.
fantastisch , duidelijk , progressief vorderend
Goed opgebouwd en duidelijk
fantastisch
prima
Het is een leuk cursus op een duidelijke manier stap voor stap uitgelegd.
Goede, duidelijke en leuke uitleg
Goed laagdrempelig maar ook uitdagend en prettige docent
leerzaam,begrijpelijk, enthousiasmerend
Steekt goed in elkaar.
Leuk, professioneel, gestructureerd
Voor een beginner zeer goed gestructureerd
goed samengesteld, goed uitglegd
Prima, goed te volgen leuke uitleg en het systeem is goed
Lessen zitten goed in elkaar
Heel duidelijke lessen, opbouwend en goede prijs/kwaliteit voor een beginner
Ik vind het leuk icm fysieke les

4. Hoe duidelijk vind je de cursus?

Semantische differentiaal, Antwoorden 41x, onbeantwoord 0x

Heel onduidelijk
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4
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0

0

1 (2,4 %)

16 (39,0 %)

24 (58,5 %)

Superduidelijk

4,6

Heel onduidelijk
1
2

3

Superduidelijk
4
5

5. Kun je je antwoord toelichten?

Tekst antwoord, Antwoorden 41x, onbeantwoord 0x

Hij doet het op een duidelijke, heldere en rustige manier. Filmjes zijn goed gemonteerd
Alles wordt duidelijk in stappen uitgelegd.
Alles wordt getoond op videobeelden met extra pdf info
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Logica in de opbouw
Alles wordt duidelijke en simpel uitgelegd en per hoofdstuk dat je afgerond wordt het ook op een goede manier gelijke moeilijker en
uitdagender om je eigen grens te verleggen. Maar da's natuurlijk de bedoeling
Alles is goed gestructureerd
Rustige opbouw waarbij de coördinatie als eerst aan de beurt komt.
Als ik al kan volgen! Ben 63 jaar en supertraag.
Goede uitleg,, video en drumsheets zijn ok
Leon is heel makkelijk te begrijpen.
Stap voor stap uitleg en oefening
Goed opgebouwd, stap voor stap
Gewoon de beste! En goedkoop
Voor mij zijn er tot nu toe geen onduidelijkheden
Vooral na de website verbetering, heel overzichtelijk
Alles wordt duidelijk en opbouwend uitgelegd met zicht op de troms en notenbalken. Het begint echt bij de basis, coördinatie en dan rustig
opbouwen.
Niet te snel en op zijn Westland gegeven door Leon.
Nieuwe indeling van de website is nog wat zoeken, minder duidelijk dan vorige website.
aan de hand van online video
Website zit wat onoverzichtelijk in elkaar
Heldere filmpjes
Goede uitleg en filmpjes die je steeds opnieuw kunt bekijken
Goed verstaanbaar Hagenees, haha. Leon zet het op een vertrouwde manier neer, zodat je aandacht erbij blijft
Overzichtelijk, veel uitleg, handige website
Ok
zeer logisch opgebouwd van start tot meer gevorderd
De oefeningen worden stuk voor stuk goed opgebouwd
alles is overzichtelijk in hoofdstukken ingedeeld, en je leert echt 1 ding tegelijk!
Goede opbouw van lessen. Goede structuur/
Stapje voor stapje wordt alles uitgelegd en ook stap voor stap wordt het tempo op gevoerd.
Léon geeft duidelijke uitleg en door zijn ervaring weet jij ook waar cursisten moeite mee hebben. Deze dingen legt hij zelf al uit, zonder dat je
er naar hoeft te zoeken of vragen. legt
Iedere les heeft duidelijke zelfde opbouw en begint altijd met goede uitleg op juiste temp
goed te volgen via beld en notenbeeld
Gemakkelijk te volgen, ook de notenleer.
Heldere uitleg, redelijk goed navigeerbaar, netjes opget, goed geluid en video
Stap voor stap en prima mix van beeld en geluid
goede uitleg, goede begeleidende filmpjes
Gewoon goed te volgen
Leon legt goed uit, en je kunt direct meedoen. Leon praat tegen je ipv doceert, waardoor het prettig overkomt.
Vragen stellen is nooit nodig, je weet steeds wat je moet doen zonder te hoeven nadenken 'wat moet ik nu doen?'
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Het wijst zichzelf

6. Hoe ervaar je de cursus?

Semantische differentiaal, Antwoorden 41x, onbeantwoord 0x

Niet Leuk

1
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4

5

0

0

2 (4,9 %)

10 (24,4 %)

29 (70,7 %)

Superleuk

4,7

Niet Leuk
1
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3

Superleuk
4
5

7. Kun je je antwoord toelichten?

Tekst antwoord, Antwoorden 41x, onbeantwoord 0x

Langzaam maar zeker kom je Stap per stap verder. Je voelt je ontwikkelen
Alles wordt duidelijk in kleine stappen uitgelegd en de site ziet er ook goed verzorgd eruit
Vlot om te volgen op eigen tempo
Duidelijk
Is gewoon lekker droog en "normaal" opgezet. Heeft mij geen moment het gevoel gegeven dat ik iets gemist heb
Nee
Positief. Leuk! Krijg er energie van
Gewoon waarop en hoe Léon zo'n moeilijke materie aan de markt brengt. Fanastisch!
Leuk om deze manier te kunnen leren drummen
Ik wordt er enthousiast van.
Drummen weer opgepakt
Op een relaxte manier iets leuks leren
Al gezegd
Heb veel plezier in het leren van iets nieuWs
Leuk! Alleen wordt wel het samen enthousiast worden gemist
Omdat je al snel leert om liedjes mee te drummen en daar doe ik het voor.
Leon maakt je heel enthousiast met zijn manier van lesgeven.
Leuk om in eigen tijd en op eigen tempo te leren drummen.
lekkere besteding van je vrije tijd
Veel van het zelfde
Soms wat veel van hetzelfde, maar ik begrijp dat dat nodig is.
Idem als vraag 6
Zie hiervoor
Na les 1 kan je al iets. Zeer motiverend om de volgende les te starten
Leuk
on-line enqueten gratis – www.survio.com

9

Online Cursus
je kunt op eigen tempo les les volgen en daarbij zijn er steeds voorbeelden uit de muziekwereld
Je merkt gelijk resultaat en kunt je oefeningen gelijk met muziek doen op verschillende snelheden
de afwisseling tussen oefeningen en nummers leren is erg leuk, zo kun je al vrij snel een nummer meespelen en dat motiveert. Ook is de
leraar erg sympathiek
In relatief korte tijd veel geleerd.
Leon geeft les met humor.
Er wordt op een duidelijke en leuke manier lees gegeven. En drummen heb ik altijd al graag gewild. Deze cursus maakt het mogelijk om in je
eigen tijd een tempo te volgen.
Afwisseling je kan al heel snel met muziek meedrummen
aanstekkelijk begrijpelijk aangepast aan mijn niveau
Motiverend
Voldoende afwisseling mogelijk, de combinatie met liedjes spelen , weinig saaie theorie maar wel veel oefening
Prima instructies...online onderwijs heeft de toekomst !
goed lesritme, goede leraar
Doe het elkedag een uur, vindt hetgewoon leuk om verder te komen
Zie vorige antwoord
Ik doe het steeds met plezier, heb altijd lol
Idem

8. Hoe moeilijk of makkelijk vind je de cursus?

Semantische differentiaal, Antwoorden 41x, onbeantwoord 0x

Makkelijk

1

2

3

4

5

1 (2,4 %)

6 (14,6 %)

27 (65,9 %)

4 (9,8 %)

3 (7,3 %)

Moeilijk

3,0
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1
2

3

Moeilijk
4
5

9. Kun je je antwoord toelichten?

Tekst antwoord, Antwoorden 41x, onbeantwoord 0x
Ik doe de lessen een paar keer
Ben nog niet zo’n goede drummer
Goed uitgelegd en getoond
Ligt aan de persoon zelf. Inzet,gevoel, durf

Vind ik lastig. Ik vind de cursus niet makkelijk of moeilijk. Hij sluit voor mijn gevoel goed aan op mijn behoefte. Sommige dingen gaan wel
makkelijker als de ander natuurlijk
Prima te doen
Ritme gevoel is aanwezig. Ik heb de moeilijke situaties nog niet bereikt in de lessen
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Coõrdinatie en concentratie: twee grote moeilijkheden voor mij.
Hoe moeilijk het is hangt beetje van jezelfstufie af
Was ik er maar eerder aan begonnen. Op jongere leeftijd.
Past bij mijn niveau
Lessen zijn goed opgebouwd, niet te snel niet te langzaam naa4 de volgende stap
Alles wordt goed uitgelegd in een goede opbouw
Drummen leer je, net zoals elk ander instrument, niet over één nacht ijs. Dus het is ook hard werken
Het is blijven oefenen
Leren drummen is niet makkelijk maar je maakt op een rustig tempo progressie.
Basis lessen zijn goed te volgen maar als het sneller gaat wordt het toch te moeilijk
Niet te moeilijk, maar zeker ook niet te makkelijk!
omdat het duidelijk word weergegeven
.
Het begint makkelijk en bouwt op.
Hoe moeijpijk het is ligt eraan hoeveel je oefent en tijd eraan besteed
Het is niet dat je alles direct in het hoofd heb zitten. Dit heeft meer met de cursist te maken dan met de cursus. Dus mijn antwoord is hierop
gebaseerd
Het ligt eerder aan mijn vaardigheden
Startend
door de stelselmatige opbouw is het makkelijk om de lessen op te nemen, ondanks de leerstof toch niet zo simpel is
Coördinatie is lastig en moet goed geoefend worden
Soms is het uitdagend maar ik denk dat je daardoor ook beter wordt, en het is nooit zo moeilijk dat ik geen zin meer heb
De cursus is op zich niet moeilijk. Het is een kwestie van oefenen en hoeveel tijd je erin wil steken.
Ik heb nog nooit gedrumd en ben 57, dus dat is wel ff aanpoten.
Ik heb al wat ervaring.
Wanneer je al enigszins kan trommelen en muziek kan lezen dan is de cursus gemakkelijk
aangepast aan mijn niveau
Soms gemakkelijk, soms moeilijk
Het bouwt langzaam op, meeste onderdelen zijn goed te leren
Modules mooi opgebouwd qua complexiteit
Zit nog niet zover, dus nog makkelijk.
Gewoon normaal, ik pak het goed op. Natuurlijk moet je wel oefenen en het een is moeilijker dan het andere
Makkelijk te volgen en bij het versnellen heel uitdagend. Al met al prettig
Op zich is cursus niet moeilijk, stapsgewijs leer je nieuwe dingen
Je moet veel oefenen
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10. Motiveert de cursus jou om te leren / te oefenen?

Enkele keuze, Antwoorden 41x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja

41

100 %

Nee

0

0%

41 (100%)
0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

11. Waardoor komt dat?

Tekst antwoord, Antwoorden 41x, onbeantwoord 0x
Ik vind het een super leuke ontspanning
Enthousiasme van de docent
Omdat het leuk is
Doordat je iedere keer een stapje vooruit gaat
Je merkt dat je vooruit gaat en er wordt ook als huiswerk gegeven , voor zover dat kan, dat je zelf nummers uit ga zoeken. Daarbij is door het
team een playlist gemaakt met verschillende nummers die passen bij het hoofdstuk waar je bent was moeilijkheid graad.
Enthousiasme
Duidelijke uitleg. Enthousiaste leraar.
De wil en drang is er om door te zetten.
Progressie maken
Wil het ook kennen.
Rustig begin.
Goede opbouw, leuke uitleg
Leon is een leuke gast om naar te kijken en mee te doen met drummen
Omdat ik beter wil worden. En steeds weer nieuwsgierig ben wat ze volgende les zal zijn
duidelijk
Je wil altijd verder geraken in de modules om het volgende liedje te kunnen aanleren.
Door mijn drive en zijn enthousiasme
Hoe meer je oefent, hoe verder je komt. Soms lijkt de stof (muziek) te moeilijk, maar uiteindelijk lukt het, mede door de steun van de
cursusleider (Leo).
eigen ethousiastme en je pakt het snel op
Veel herhaling maakt beter
Omdat je merkt dat je telkens een stukje beter wordt
Omdat drummen je blij maakt
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Hiervoor al beantwoord
Zie vorig antwoord
Door leon
ik ben al mijn hele leven gepassioneerd door drummen, hoewel ik het nog nooit gedaan had
Leuke lessen en leuke leraar
Het enthousiasme van de docent
Doordat ik de cursus een fijne manier vind om te leren drummen op mijn eigen tempo.
Ik zie het als een uitdaging om te leren drummen en vind het erg leuk om te drummen.
De leuke uitleg en het enthousiasme van de leraar.
Je maakt echt steeds progressie
enthausiasme lerrar
Manier van lesgeven
Je wilt gewoon graag verder gaan en moeilijkere dingen leren en omdat het stapsgewijs gaat blijft het leuk
Uitnodigend
Gewoon omdat ik het prettig vind en mij (voorlopig) nog amuseer.
Denk de manier waarop. Het is toch een beetje prive les lijkt het wel
Alle redenen die ik eerder heb gegeven
Het is helemaal niet saai
De filmpjes

12. Is er bij de cursus ook een leraar die feedback kan geven op de oefeningen die
je doet? Zoja, hoe heb je deze ‘leraar op afstand’ ervaren? Zo nee, wat zou het voor
jou betekenen als deze er wel was?

Tekst antwoord, Antwoorden 41x, onbeantwoord 0x

Momenteel nog niet direct behoefte aan. Misschien in een later stadium
Ja prima feedback via mail en ee site
Ja, je kan via pc vragen stellen
Is er wel maar daar heb ik geen gebruik van gemaakt
Ja je kan via de mail of de Facebook groep feedback krijgen
(3x) Nee
Is er wel indien gewenst. Nog geen gebruik van gemaakt
Ik weet dat ik altijd op Léon en zijn team kan rekening.
Geen idee
Handig.
Feedback zou kunnen
Ja
Had ik niet nodig
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Je kan vragen en opmerkingen achterlaten bij elke les. Hierop wordt niet altijd even snel gereageeed
nee niet aanwezig, en dat mis ik wel.
Er is de mogelijkheid maar ik heb er nog geen gebruik van gemaakt.
Ja die is er maar nog niet nodig gehad
Ik heb daar (nog) geen gebruik van gemaakt, volgens mij kun je die wel tegen betaling inhuren.
op afstand heb ik er nog geen gebruik van gemaakt, doe ook groepsles
Nee, bereikbaarheid is onvoldoende
Ja, maar nog niet echt gebruik van gemaakt
Nog geen ervaring mee
Ja, nog niet benaderd
Geen idee of dit mogelijk is. Zou fijn zijn.
nee, ik heb daar niet voor ingeschreven, voor mij voldoet deze online cursus
Nee, niet direct. Maar eens in de zoveel tijd een privéles wordt wel aangeraden. Heb er inmiddels 1 gedaan en dit was superleuk en leerzaam
het kan wel, je kunt lessen aanvragen via Skype (niet bij het abonnement inbegrepen) ik heb dit nog niet gedaan
Ja, ik kan online vragen stellen, maar heb daar tot nu toe geen behoefte aan gehad.
Ik kan altijd per mail, telefoon of whatsapp contact opnemen. Ik heb dat bijna niet gebruikt, maar heb het als goed ervaren.
Ja. Via mail en app. Is fijn. Toch lijkt het me fijn om ook een keertje live les te volgen.
Nee, en is voor mij niet nodig
ja, heb hier geen gebruik van gemaakt
Kan mij wijzen op mijn fouten
Nog geen gebruik van gemaakt, ben net 1 maand bezig
Jawel, maar nog geen contact gehad.
Je kan alles altijd vragen en krijgt snel antwoord maar toch denk ik dat af en toe een leraar in het echt beter is. Heb het nog niet gedaan maar
soms mis ik die een op een feedback wel.
Nee, maar dat hindert niet. Ik wil soms fysiek lesvolgen, waardoor ik feedback kan krijgen.
Mogelijkheid bestaat, betalend, maar ik maak er geen gebruik van
Weet niet

13. Leert de cursus jou om straks zelfstandig verder te kunnen?

Tekst antwoord, Antwoorden 41x, onbeantwoord 0x
(12x) Ja
Weet ik niet
Denk t wel
Absoluut
Half
Kan ik je nog niet vertellen
Dat verwacht ik wel!
Mogelijk.
Denk het wel
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(2x) Zeker
Zover ben ik nog niet, maar dat hoop ik wel
nee alleen dit is niet voldoende maar het is een leuke kennismaking
Zeker weten.
Nee ik denk dat ik nog wel lessen nodig heb.
Ja, denk het wel!
denk et wel
Nee
In principe wel
ja, als hobby kan je altijd voldoende , het is niet mijn bedoeling professioneel te drummen
Ja, je kunt zelfstandig met muziekstukken meespelen
(2x) ja
Ja, maar er is oneindig veel te leren. Ik ben echter goed op weg.
Dat denk ik wel.
Ik hoop van wel
Nee, zover ik weet houdt dus cursus op een gegeven moment op, maar voorlopig komt er nog steeds content bij
Ik denk het wel.
Denk het wel. Maar wat ik wel merk je moet wel over een dosis doorzettingsvermogen beschikken. Moet mezelf wel pushen om het door te
zetten. Maar vind het elke dag nog leuk om de leraar op mn scherm te zien en wat nieuws te leren.
Is nog te vroeg om te kunnen oordelen

14. Mis je nog iets in de cursus? Zoja, wat?

Tekst antwoord, Antwoorden 41x, onbeantwoord 0x
Neen
(2x) Nee nog niet
Nog meer bladmuziek om te oefenen
Bibliotheek van de bladmuziek van vele nummer

Soms zou specifieke technieken op bijvoorbeeld hand of voet techniek uitgelicht mogen worden. Al hebben ze net de site vernieuwd dus kan
zijn dat er inmiddels meer op staat maar ik het niet gezien heb. Ziet wel dat er op Facebook ook koesteren oefentips geplaatst worden
(6x) Nee
Weet ik nog niet
Na een jaar leerling bij Online Drumles kan ik zo direct niets bedenken.
Niet echt mischien nog wat meer bladmuziek volgens niveau bv.
Neen.
Niets tot nu toe
Niks
Kan het zo niet verzinnen
feedback
Momenteel niet.
on-line enqueten gratis – www.survio.com
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Momenteel vind ik de navigatie niet optimaal. Ik heb op de vorige site bijna alle lessen afgerond, maar die staan nu op "nog te doen". En ik zou
wel een vervolg willen hebben, dus voor "gevorderden" (al beschouw ik mij daar nu nog niet toe).
op dit moment nog niet
Afwisseling en het is lastig om je niveau te kiezen als je al drum
Nog niet
Af en toe hapert er iets. Bv. Wanneer je een les als compleet wilt aanvinken hij het niet accepteert
Misschien ineens enkele songs rechtstreeks op de lespagina zodat je niet moet switchen met spotify (luxebeestje)
Feedback
nee
misschien wat meer herhalingsoefeningen die dan wat moeilijker zijn, verderop in de cursus, en meer uitgewerkte nummers is altijd leuk
Het zou fijn zijn als de drumtechnieken die je in de lessen leert, beter tot uitdrukking komen in de liedjes die je vervolgens leert spelen.
Geen idee
Lichte muziek zoals jazz ritmes
nietmeer, ze hebben nu meespeel (video en notenbeeld) toegevoegd)
Begeleidende muziek zonder de drumpartij zou handig zijn om mee te spelen
Wat meer interactie met mede cursisten en leraar
Ben pas bij Hoofdstuk 1, mis nog niks, kon nog geen stokken vasthouden en zie...ik speel al een paar fills en groeves, prachtig toch
neen
Eigenlijk niet, dit is een leuk alternatief om te leren drummen ipv les van een leraar in t echt wat eigenlijk niet te betalen is
Ik mis niet iets, opbouw is goed. Er zijn wel wat problemen om alles goed binnen te halen.
neen vind het heel volledig

15. Wat trekt je het meest aan in de cursus?

Tekst antwoord, Antwoorden 41x, onbeantwoord 0x
Opbouwend en helder
De diversiteit van lessen
Eigen tempo
Kan t doen wanneer ik zin heb

De makkelijk/toegankelijkheid en de simpele uitleg. "Zo is het en zo gaan we het doen"
Leuk
Muziek maken vaak over nagedacht, eindelijk doorgezet. Online cursus die je eigen tijd kunt invullen.
De toegankelijkheid én de methode.
Het leren drummen ,
Eenvoud en uitleg.
Aardige leraar
Makkelijke manier om te leren
Prijs en kwaliteit
Leuke hobby
bereikbaar, en beschikbaarheid van drumstel
on-line enqueten gratis – www.survio.com
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De rustige opbouw en de mee speelbare liedjes.
De uitdaging om het te leren en de enthousiasme van Leon
Laagdrempelig, leuke manier van lesgeven, prijs, kwaliteit, kan een lesje doen wanneer ik zin heb!
lage instap
Aanleren en verbeteren van de basis vaardigheden niet meer dan dat
De drive om goed te leren drummen
Zelf tijd indelen
Het totale plaatje. Open, duidelijk, humoristisch, leerzaam.
Duidelijkheid en resultaten
Nederlandstalig, online, video
de manier van lesgeven ; duidelijk met steeds iemand die je het goede voorbeeld geeft
Je kunt lessen volgen wanneer het jou uitkomt en kunt lessen herhalen
het feit dat ik zelf kan inplannen wanneer ik les.wil volgen, en als ik een drukke periode heb en wat minder kan drummen dat dit dan dus ook
oké is
De duidelijke structuur per les. Het gemak waarmee je vooruit kunt gaan , maar ook terug kunt kjken in lessen. De progressie die ik boek als
ultieme maatstaf.
Het plezier wat de docent uitstraalt en de manier waarop hij uit legt.
Dat je de lessen kunt volgen wanneer je maar wilt. En in je eigen tempo.
Het meespelen met de docent
zeker in begin kleien stappen die je kunt maken , en op eigen tempo door e stof heengaan , de stof was nergens te moeilijkmaar goed
opbouwend
De vooruitgang die je maakt
De structuur en de mogelijke afwisseling tussen oefenen en liedjes spelen
Duidelijke instructies en de leraar Leo
Dat het op mijn tempo kan.
Dat leon de leraar het leuk doet allemaal
Zelfstandig werken op eigen tempo
Toegankelijkheid en gebruiksgemak
Leon
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Instellingen enquête
Vragen per pagina

Meerdere

Laat meerdere indieningen toe?

Laat terug op eerdere vragen?

Vraagnummers weergeven?

Willekeurige vraag volgorde?

Toon voortgangsbalk?

Notificaties ontvangen per e-mail?

Wachtwoordbeveiliging?

IP restrictie?

on-line enqueten gratis – www.survio.com
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Bijlage: Enquête
Online Cursus
Geachte Heer / Mevrouw,
Bedankt dat je even de tijd wil nemen om deze korte enquète in te vullen! 15 vragen ±10 minuten.
Gr. Bas Kok

1. Wat voor online cursus heb je gevolgd?

2. Bij welke instantie heb je deze cursus gevolgd?

3. Wat is je algemene indruk van deze cursus?
Vraag instructies: 1 of 2 zinnen is al genoeg

4. Hoe duidelijk vind je de cursus?
1

2

3

4

5

Heel onduidelijk

Superduidelijk

5. Kun je je antwoord toelichten?

6. Hoe ervaar je de cursus?
1

2

Niet Leuk

3

4

5
Superleuk

7. Kun je je antwoord toelichten?
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8. Hoe moeilijk of makkelijk vind je de cursus?
1

2

3

4

Makkelijk

5
Moeilijk

9. Kun je je antwoord toelichten?

10. Motiveert de cursus jou om te leren / te oefenen?
Vraag instructies: Selecteer één antwoord

Ja
Nee

11. Waardoor komt dat?

12. Is er bij de cursus ook een leraar die feedback kan geven op de oefeningen die je doet? Zoja, hoe
heb je deze ‘leraar op afstand’ ervaren? Zo nee, wat zou het voor jou betekenen als deze er wel was?

13. Leert de cursus jou om straks zelfstandig verder te kunnen?

14. Mis je nog iets in de cursus? Zoja, wat?

15. Wat trekt je het meest aan in de cursus?
Dat was het! Heel erg bedankt voor je tijd!
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