
Evaluatie formulier Tafel Blad oefening voor Oefendeelnemer

Voorbereiding
Stelling Ja/Nee Aantekeningen
Ik heb op tijd te horen gekregen dat er een 
oefening gehouden zou worden.
Ik heb het draaiboek ruim voor de oefening
ter voorbereiding ontvangen.
Het was mij voor de oefening duidelijk wat er 
van mij verwacht werd.

Oefening-Doelstellingen
Stelling Ja/Nee Aantekeningen
De verschillende doelstellingen zijn mij 
duidelijk.
De gekozen oefendoelen sluiten goed aan bij
de behoefte op de afdeling.
De oefening heeft mij beter inzicht gegeven 
hoe te handelen in geval van calamiteit.
De oefening heeft mij beter inzicht gegeven 
in de taakverdeling.
De oefening heeft mij beter inzicht gegeven 
in het functioneren binnen een team hulpverleners.
Mijn individuele inbreng heeft er toe geleid
dat er collectief problemen zijn opgelost.

Oefening
Stelling Ja/Nee Aantekeningen
Ik ken de interne procedure m.b.t. alarmeren
van ongevallen, brand en andere calamiteiten.
Ik ken de verschillende manieren van alarmeren
om externe hulpverlening te alarmeren.
Ik weet hoe ik moet handelen om een calamiteit
te beperken.
Ik ben op de hoogte van ruimten waar een 
potentieel extra gevaar aanwezig is (bv.zuurstof).
Voor de oefening wist ik welke deuren zorgen 
voor een compartimentering.
Na de oefening weet ik welke deuren zorgen voor
een compartimentering.
Voor de oefening wist ik hoe ik een evacuatie
start, begeleid en/of uitvoer.
Na de oefening weet ik hoe ik een evacuatie start,
begeleid en/of uitvoer.
Ik ben op de hoogte van de locatie van de hulp-
middelen, zoals brandblus- of ehbo middelen.
Ik weet de diverse vluchtwegen van de afdeling
te vinden en te gebruiken.
Ik weet de verzamelplaats te vinden vanaf de 
verschillende nooduitgangen.
Ik heb voldoende mogelijkheden gekregen voor
eigen inbreng van informatie en adviezen.
Ik weet wie bepaald hoe en wanneer een 
ontruiming plaats vindt.



Oefenleiding
Stelling Ja/Nee Aantekeningen
De door de oefenleiding gekozen oefenvorm sluit
goed aan bij het oefendoel.
De oefenvorm werd duidelijk toegelicht door
de oefenleiding.
Het gekozen scenario was voldoende
realistisch.
De oefenleiding heeft mij voldoende ruimte
gegeven om vragen ter verduidelijking te stellen.
De oefenleiding heeft er voor gezorgd dat er een 
voortgang zat in de oefening.
De gekozen werkvorm heeft mij geholpen verbeter-
punten in mijn kennis en functioneren te ontdekken.
De evaluatievorm was passend voor de oefening.


