
 

 

 

Gebaseerd op ‘Performance-Focused Smile Sheets’ van Will Thalheimer, PhD. 

 

1. In welke mate ben je in staat om hetgeen je geleerd hebt in de praktijk toe te 

passen? 

a. Ik ben totaal niet in staat het geleerde toe te passen. 

b. Ik heb een algemeen zicht op de zaak, maar heb extra opleiding / 

begeleiding / ervaring nodig om de aangeleerde concepten in de 

praktijk toe te passen. 

c. Ik kan dit toepassen tijdens mijn functie, maar ik heb meer hands-on 

ervaring nodig om het topic volledig onder de knie te hebben.  

d. Ik kan dit op een volwaardig niveau toepassen in de praktijk. 

e. Ik ben in staat om het geleerde als expert toe te passen. 

 

2. In welke mate begrijp je de concepten die tijdens de opleiding aan bod zijn 

gekomen? 

a. Ik zit nog met enkele hiaten. 

b. Ik heb een basis begrip van de concepten. 

c. Ik heb een soliede kennis van de concepten 

d. Ik heb een uitvoerige kennis van de concepten. 

e. Ik heb een expertenniveau qua conceptkennis 

 

3. In de training die je enkele weken geleden gevolgd hebt, kwamen onderstaande 

topics aan bod: topic 1, topic 2, … 

Nu je intussen terug enkele weken aan de slag bent, in welke mate heb je deze 

concepten goed begrepen? 

a. Ik zit nog met enkele hiaten. 

b. Ik heb een basis begrip van de concepten. 

c. Ik heb een soliede kennis van de concepten 

d. Ik heb een uitvoerige kennis van de concepten. 

e. Ik heb een expertenniveau qua conceptkennis 

 

 



 

 

 

4. Hoe gemotiveerd ben je om de aangeleerde concepten en vaardigheden toe te 

passen in de praktijk? 

a. Ik maak hier geen prioriteit van. 

b. Ik maak hier een lage prioriteit van. 

c. Ik maak hier een gemiddelde prioriteit van. 

d. Ik maak hier een hoge prioriteit van. 

e. Ik maak hier de hoogste prioriteit van. 

 

 

5. Wanneer je na de opleiding terug aan de slag gaat, welke van de onderstaande 

stellingen zullen dan gelden voor jou? (Omcirkel er zoveel je wenst) 

a. Ik zal genoeg tijd krijgen om het geleerde toe te passen. 

b. Ik zal gesteund worden door mijn leidinggevende om het geleerde toe 

te passen. 

c. Mijn voortgang zal opgevolgd worden door mijn leidinggevende. 

d. Ik zal een mentor of coach hebben om het geleerde toe te passen. 

e. Ik zal makkelijk collega-cursisten kunnen contacteren voor raad en 

steun. 

f. Ik zal makkelijk de docent(e) kunnen contacteren voor raad en steun. 

g. Ik zal gesteund worden door mijn collega’s om het geleerde toe te 

passen. 

h. Ik zal Job Aids en werkinstructies hebben die mij helpen het geleerde 

toe te passen. 

i. Ik zal op geregelde tijdstippen herinnerd worden aan enkele belangrijke 

concepten over deze opleiding. 

j. Ik zal weinig steun krijgen, maar zal terugvallen op eigen initiatief. 


