
 
 

 
 
 

EVALUATIE  SCORES DAG 3: 26 FEBRUARI 2021 

 
OPMERKINGEN: 

1. Break van 15 minuten weinig/opvoeren naar 20 minuten. Tijdens de 2e sessie een korte break 
van 7 minuten inlassen. 

2. Langere pauze 20/25 minuten of meer pauzes. 
3. Ik ben vegetariër en helaas was er geen broodje Soja meer. Misschien handig om een lijst te 

maken wie vegetariër is en het aantal vegetarische broden voor deze groep apart te plaatsen 
(niet zeker als het zal helpen, maar een optie). 

4. De presentatie van de heer Poerschke was op lange termijn eentonig (Wel heel belangrijke 
informatie). 

5. Presentatie Projectplanning. Er kon gebruik gemaakt worden van afbeeldingen. 
6. Wat meer tijd om de projectgroepen te begeleiden/ richtlijnen te geven. 

 
SUGGESTIES VOOR VERBETERING: 

1. Dag 3 was intensiever voor mij. Misschien de pauze met 10 minuten verlengen zodat het 
opnemen van de info nog steeds “soepel” gaat. Er was een kort moment waar het opnemen 
mij moeizaam verliep. 

2. Dhr. Poerschke zou meer slides kunnen maken van zijn verhaal, wat hij uit zijn schrijfblok 
ging lezen en wat beeldmateriaal erbij. Om aandacht te krijgen van het publiek zou hij ook 
tussen of van links naar rechts kunnen bewegen. 

3. Kan er naast Black tea ook Fruit thee erbij? 
4. Per groep besprekingen te houden. 

 

Tijd: ONDERWERP INHOUDELIJK 
RELEVANT 

  PRESENTATIE 
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- 

- 0 + ++  
  
-- - 0 + ++ 

09.00 Bespreking Evaluatie Dag 2       14   4     
  

11 3 
09.15 Verslag 1e meeting 

Projectgroepen 
    1 14 2     

 
1 12 2 

10.00 Presentatie: Project 
planning: Poerschke 

    2 15 2     
 

1 12 1 

                  
  

    
11.00 Presentatie Project 

formulering/ Logframe Case 
FAI: Ramautarsing 

    2 14 2     1 1 11 2 

12.45 Slotbespreking/ Evaluatie       16 1             

  Wat vond U van: -- - 0 + +             

  De consumpties      4 13 2             

  De tijdsplanning/ verdeling     3 13 1             

  De humor     3 13 1             


