
 
 

 
 
 

EVALUATIE  DAG 2: 24 FEBRUARI 2021 

 
OPMERKINGEN: 
 

1. Consumptie onvoldoende. Presentaties waren inhoudelijk interessant en informatief. 
2. Broodbeleg heel erg droog., meer variatie v.b. snack. 
3. Aantal participanten ongelijk aan aantal fruitbakjes. 
4. Onvoldoende consumptie. Geen handzeep in de toiletten. 
5. Voeding onvoldoende en niet naar wens. 
6. KBA-presentatie te summier, maar er is beloofd voor gedetailleerde presentatie. AIP is erg belangrijk, 

maar was niet erg overzichtelijk. Fruitbakje is prima. Broodbeleg is droog.  
7. Het gevoel bekruipt mij dat we het werk van de beleidsadviseurs aan het uitvoeren zijn, maar ik kan 

me vergissen. 
8. Tijdens de presentatie van FAI graag bij slide de economische termen die afgekort zijn volledig 

formuleren of een lijst van afkortingen hanteren. 
9. Geen voorstaander van rauw beleg. Aangezien ik vegetariër ben heb ik broodje gezond moeten 

nuttigen. Ik ben geen voorstaander om buiten verse broodbeleg te nuttigen. 
10. Als er vragen zijn is het vaak genoeg aan de andere kant niet goed te horen. 
 
SUGGESTIES VOOR VERBETERING: 
 

1. Als de mogelijkheid bestaat switchen naar Akkerbouw. 
2. Naast broodje gezond ook broodje vegetarisch. Niet alle kaas is vegetarisch. Ook niet gekoeld water 

ter beschikking hebben. 
3. Weinig tijd voor de uitvoering van het project. Gaarne rekening houden daarmee. 
4. Ruimte uitvoer is te kort voor het project.  
5. Meer fruitbakjes. 
6. Handzeep en toiletpapier in de toiletruimte. 
7. Voorbereiding (niet onaangenaam bedoeld) m.n. AIP-presentatie. Dit graag in PPT doen. 
8. Lijst met afkortingen voor specifieke termen. 
9. Meer inhoudelijke informatie van AIP gewenst. De inhoudsopgave gaf geen duidelijk beeld. 
10. Broodje aardappelen sambal, tahoe, tempe etc. Graag de microfoon gebruiken voor de vragen. 
 

Tijd: ONDERWERP INHOUDELIJK 
RELEVANT  PRESENTATIE 

  -- - 0 + ++  -- - 0 + ++ 
09.00 Bespreking Evaluatie Dag 1   1 19 4    1 15 

 
2 

09.15 Presentatie: AIP   6 15 2    6 11 
 

1 

10.00 Brainstormingsessie: Identificatie 
cases KBA 

  4 18 
 

2    4 13 
 

1 

11.00 Presentatie: Case FAI   5 16 
 

3    3 13 2 

12.00 Keuze en samenstelling 5 groepen 
+ opdrachtformulering 

  4 17 3    2 13 2 

12.45 Slotbespreking/ Evaluatie    15 1       
 Wat vond U van: -- - 0 + ++       

 - De consumpties  1 4 7 11 1       

 - De tijdsplanning/verdeling   3 18 1       

 - De humor   5 14 3       



Scores: 
--    ruim onvoldoende 
-     onvoldoende  
0    redelijk 
+    goed 
++  heel goed 


