Resultaten Evaluatie 2-daagse Btg Handel 2011
Opzet
De deelnemers aan de afgelopen tweedaagse kijken terug op een geslaagd congres, wat
blijkt uit de algemene waardering met een gemiddelde van 7,8.
De intensieve medewerking van enkele ROC’s (Albeda, Zadkine en Mondriaan) in de
voorbereiding en uitvoering werd als zeer positief ervaren. Deze trend zou doorgezet moeten
worden.
Info/website
In de voorbereiding werd de informatie op de site voldoende en actueel gevonden. Over de
inschrijvingsprocedure waren er enkele kritische reacties.
Locaties/catering
De locaties werden zeer positief beoordeeld, waarbij in de opmerkingen terugkwam dat de
diversiteit ervan prettig was t.o.v. de jaren ervoor.
De overnachtingslocatie SS Rotterdam, het Cruise Hotel, werd zonder meer als luxe
bestempeld.
De catering was goed met als positieve uitschieter het dinerbuffet op de Majesteit en
minpuntje de meeneemlunch na de afsluiting op vrijdag. Dat lag niet zo zeer in de
samenstelling van de lunch (hoewel daar ook een paar opmerkingen over gemaakt zijn,
maar vooral omdat men daarmee een gezamenlijke afsluiting miste.
Preprogramma
Een preprogramma op woensdag wordt door een zeer groot aantal deelnemers (84%) als
zinvol en prettig ervaren, wat ongetwijfeld beïnvloed is door het programma dat verzorgd is
door de Tunes in theater Walhalla, dat door ruim 90% van de daar aanwezige deelnemers
heel positief is beoordeeld. (zie ook de opmerkingen hieronder)
Programma donderdag
De sprekers op de donderdagochtend, werden ook voldoende beoordeeld met als uitschieter
de heer Bakas. Wel waren er meerdere opmerkingen dat de sprekers hun ei minder goed
kwijt konden vanwege de tijdsdruk in het programma.
De opzet van de minicongressen op verschillende locaties werd als verfrissend en
inspirerend ervaren. Zeer positief waren de reacties op de minicongressen straatcultuur
(Illias el Hadioui), Omar Munie, scholingswinkel Albeda, Creative Factory, Nolet en LMB
Campus.
De opzet van het bezoek aan Futureland en Broekman werd wat minder beoordeeld door de
lange busrit en de minder inhoudelijke bijdrage.
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Als algemene opmerking werd toch meegegeven dat bij een verfrissende opzet als deze de
inhoudelijke component niet vergeten mag worden.
De deelnemers blijven ook de ruimte voor (informeel) onderling contact (netwerken) erg
belangrijk vinden. De meningen hierover t.a.v. van dit punt liepen nogal uiteen.
Programma vrijdag
Van het vrijdagochtend programma, dat wat meer traditioneel van opzet was, zijn vooral de
inhoudelijke workshops, m.n. Handelsonderwijs, een merk waard, positief beoordeeld.
Het afsluitende optreden van Frans Miggelbrink werd door alle aanwezigen erg goed
gewaardeerd.
Concluderend,
(Weer) een goed verlopen en door de deelnemers positief beoordeelde 2-daagse.
Deze opzet was anders, verfrissend en inspirerend.
Wel de inhoudelijke meerwaarde en aansluiting bij actuele thema’s goed in de gaten blijven
houden.
Samenwerking in de opzet met enkele ROC’s verdient een vervolg.
Opmerkingen
Hieronder de suggesties die werden gedaan voor de 2-daagse van 2012: (Let op: dit zijn
opmerkingen van individuele deelnemers)
Geen, leuk informatief. Een moment van ontspanning en leuke workshops!
dit concept behouden en gebruiken
Graag meer onderwijsthema's.
Locatie: DRU-fabriek Ulft, graag concrete workshops.
Huidige opzet sprak mij erg aan.
Nog niet over nagedacht
het nieuwe winkelen webshops en onderwijs kansen voor studenten in het
buitenland succesvolle studenten komen vertellen over hun loopbaan ondernemen
en een mbo-studie- sommige studenten doen alles! proeve van bekwaamheden in
de praktijk: wat mag je nu wel en niet!!
toekomst onderwijs hoe gaat het gebruik van computers en social media ons
onderwijs beinvloeden Hoe gaan we om met de groeiende groep zorgleerlingen
Zoals het programma nu was met de hoeveelheid sprekers vond ik goed. Voor het
volgende jaar is het goed om weer de ontwikkeling in de detailhandel te bespreken.
Een spreker zou kunnen zijn Cor Molenaar.
Meer succesverhalen/ educatieve bijeenkomsten. Donderdag: Futureland heeft te
lang geduurd (kon korter) en Broekman was waardeloos (een rondje in de bus over
het terrein)
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Communicatiestijlen Mentale weerbaarheid voor docenten en/of cursisten
Ik ben een aantal jaren niet geweest. Wat ik miste waren de tafelgesprekken. op die
manier is het gemakkelijker contacten te maken vanaf het begin. Mensen blijven
vaak bij hun eigen groepje.
- sowieso doorboorduren op het thema 'brein' verder: stel deze vraag later nog
eens?
programma bij de car-terminal was erg zwak. Hebben even met de bus door dit
gebied gereden verder niets...
Ik het de locatie Rotterdam als erg inspirerend ervaren. De 'losse'samenstelling van
het programma vond ik verfrissend, maar ik mistte daar wel een stevige rode draad
in. De 2 plenaire sprekers waren goed. Ik vind wel dat er een plenaire spreker op
onderwijsgebied aan toegevoegd had moeten worden. Iemand als Winsemius of een
hoge ambtenaar die het beleid van de minister komt uitleggen, een inspecteur o.i.d..
Het programma was vrijdag wel erg kort, in verhouding tot de dag die je niet op je
eigen werk aanwezig bent.
meer echte workshops over de bpv
Compliment voor Rotterdam en alle betrokkenen. Er is een heel harmonisch geheel
ontstaan tussen de locatie en het programma. Andere regio aan de 'beurt' die ook
weer het programma op die regio aansluit vanuit 'inspiratie' en 'programmering tgv
focus op vakmanschap 4->3, iivo 1000, bvp 450'.
Ga zo door
net zoals dit jaar een goede mix
heb ik nu nog niet over nagedacht.
Arko van Brakel; Dr Vincent Blok hoogleraar Universiteit Wageningen inzake
transparant maken hoe je als organisatie, afdeling, individu ontwikkelt richting
ondernemerschap en welke invloed je daar op kan uitoefenen
Meer koppeling met relevante onderwerpen uit het werkveld. De vrijdag was dit wel
het geval. Woensdag minder.
Aandacht besteden aan Focus op Vakmanschap en het gegeven dat
beroepsonderwijs steeds verder ook AVO-onderwijs wordt.
Onderwerpen: docentenregister; 1000k/u; financiele crisis Locatie: centraal land;
kijken bij ander ROC altijd leerzaam
Kies voor dezelfde opzet in een andere stad en deel van het land. Er zou op
donderdag wat meer tijd ingeruimd kunnen worden voor informatie aan stands van
deelnemende / ondersteunende bedrijven en/of instellingen. De afsluiting was super
en mooi voor de files.
Belangrijk voor de deelnmers is ook dat datgene wat ze horen of zien ook
interessant is om mee terug te nemen in de scholen. De samenwerking met de
scholen is een aanrader
Ik ben met weinig nieuwe ideeen thuis gekomen. Mogelijk omdat alleen ihgh in
beeld was en wij dit niet aanbieden. Dhr Bakas was zeer inspirerend. Graag had ik
meer feedback vanuit de BTG gezien op nieuwe kD's en Focus. Visie van BTG op BPV
bijvoorbeeld. Krijgt behoorlijke verandering te verwerken.
Excursie programma er ZEKER inhouden, misschien zelfs uitbreiden.
Het idee om een stad te kiezen en om ROC's te betrekken bij de organisatie vond ik
postief en mag wat mij betreft in 2012 weer worden gedaan.
Voor 2012 zou het fijn zijn als we weer op 1 lokatie kunnen bivakeren. Gebruik
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maken van verschillende locaties gaat ten koste van het netwerken en de sfeer.
Graag afsluiten met een gezamelijke lunch.
- tevens een bijeenkomst plannen van de regionale BTG's - workshops waarbij je
zelf een stukje scholing krijgt (te vaak zitten we vastgeroest in "oude ideeën) sprekers als Rob Molenaar en Jos Burgers inspireren
internationalisering/globalisering
Het idee om een stad als thema te kiezen vond ik heel erg leuk. Er was een
duidelijke link naar het onderwijs én ik leerde een voor mij redelijk onbekende stad
beter kennen. Wat mij betreft zou dit zeker een vervolg kunnen krijgen in een
andere stad.
meer inhoud over handelsonderwijs
Hier heb ik nog niet over nagedacht. Ik vond de spreker Bakas erg goed. Een
soortgelijke spreker is zeker een aanrader voor komend jaar.
Ik vond het een goed ideen om de stad bij de onderwijskundige onderwerpen te
betrekken.
Jammer dat sprekers de tijd moesten inkorten, dat is vooral voor de laatste spreker
niet aangenaam.
Focus op vakmanschap ondernemerschap Alice van der Mark over dilemma's
social media, export, groothandel
focus op vakmanschap
Er was in het huidige programma te weinig tijd voor netwerken, misschien lag dat
ook aan het feit dat ik naar de tweede maasvlakte ben geweest (gidsen waren
constant aan het woord), eerste dag ook al een workshop, verder nog geen ideeen.
Het preprogramma vereiste dat ik al om 13.30 uur stopte met werken om tijdig in
Rotterdam te zijn. Daarmee werd de belasting van de tweedaagse in mijn agenda te
groot. De avond voorovernachten vond ik prima. Een programma aanbod is m.i. dan
niet nodig. Thema suggestie: hoe krijg je als school weer dusdanig grip op het
dagelijks onderwijs dat de studenten 75% van de onderwijstijd ook echt actief
leergedrag vertonen?
good practises scholen betreffende de uitvoering onderwijsinhoud
Thema's zijn interesant en actueel. graag zo houden ben vooral benieuw naar
ontwikkelingen in de detailhandel en groothandel zodat wij daat als school op
kunnen inspringen

En nog een aantal (individuele) opmerkingen over de minicongressen, workshops en masterclasses in het
algemeen:

Erg nuttig en ook prima sfeer.
inspirerend, goed georganiseerd en gezellig! Thanks!
Erg leuk, beetje een 'schoolreisjessfeer'. Opzet spreekt mij wel aan, maar om de
algemene vorming en beleving dan voor de vakinhoud.
prima
Handel een "merk" waardig dient zeer zeker vervolging om de naam
handelsonderwijs weer chiq te maken.
Opvallend goede organisatie vanuit jullie eigen bureau dit jaar.
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Ik vond de twee daagse als geheel inspirend. Leuke en boeiende locaties en
workshops. Daarnaast is het samenzijn met andere collega's bij voorbaar al
winstgevend voor mij. Ik mis wel de mogelijkheid om de opbrengst van de twee
daagse te kunnen toepassen in mijn werk. De workshop van Rene van Kralingen was
daar een een uitzondering op. Daar was de inhoud direct toepasbaar voor mij in mijn
rol als teammanager.
Het was weer super. Bedankt
inspirerend, ontspannend, leerzaam
Ik heb er weer nieuwe energie opgedaan, met goede ideeen. Ik vind het leuk om
iedereen ook weer eens te spreken.
Voor zover meegemaakt woensdagavond en donderdag een goed georganiseerd en
afwisselend congres
Ik heb het idee dat het elk jaar wordt uitgekleed. De factuur trouwens niet
Prima. Informatief.
Prima organisatie met goed minicongres. Hoeveelheid prima. Voldoende ruimte om
te netwerken e.d. Complimenten!
prima georganiseerd, interessant programma; indrukwekkende "groet" aan Mieke
onder de brug
Het enige minpuntje aan het gehele PRIMA georganiseerde congres waren de slappe
broodjes en zoete dranken bij de lunch
zeer inspirerend. Uitstekende en uitdagende locaties. Niet zo suf als vorig jaar. Het
'eruit gaan' is een vondst.
Ik heb het erg naar mijn zin gehad, doordat ik veel tijd heb gehad voor netwerken.
Het programma mag best los zijn, maar moet wat mij betreft meer onderwijskundig
of op leiderschap gestoeld worden.
geen
Goed, compliment!
Zoals verwacht wederom prima georganiseerd. Chapeau!
goed concept: mix van locatie-ontwikkelingen en beroepsonderwijs
goed
Dikke complimenten voor de BTG. Het is gewoon heel goed georganiseerd.
Daarnaast zijn jullie bijzonder gastvrij en hartelijk en zijn het een paar leuke en
leerzame dagen.
heel heel leerzaam
prima organisatie alles was duidelijk. Prettige ontspannen sfeer.
Fantastish programma, groot compliment aan het organisatiecomite, en Cees Corbet
in het bijzonder.
Volgende keer proberen betere keuze te maken. Was een duur congres. Zeer goed
voor het netwerk, weinig vernieuwingen en visies.
Congres in zijn geheel goed. De minpuntjes de verschillende locaties waardoor
netwerken verloren ging. De gezamelijke lunch aan de einde van de vrijdag miste ik.
De manier waarop het nu ging vond ik geen succes
positief
Zie vorige opmerkingen.
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prima!
Ik heb twee leuke en leerzame dagen gehad!
De zaken rondom het congres waren goed, nu nog de inhoud
Anders dan anders, ongedwongen en veel ideeën opgedaan
Uitstekend congres. Kwaliteit was erg goed!! Complimenten!
leuke opzet, door het programma wel weinig mogelijkheid tot netwerken tussen
door........
Jammer dat het mistig was en de tweede maasvlakte daardoor niet goed zichtbaar
was. We hebben te lang rondgereden met de bus. Hierdoor was een groot deel van
het programma op donderdag niet zinvol. Het overige deel van het programma was
goed, maar dit was wel een groot gedeelte van het programma en dit beïnvloed wel
voor een groot deel mijn oordeel.
prima
Ik vond het dit jaar helemaal top
Het was goed verzorgd en over nagedacht. met name over het ondernemen heb ik
ideeen meegenomen
goede opzet, voor herhaling vatbaar
Heb ik bij de diverse vragen al gegeven.
Tevreden over de ruimte voor informeel contact. Deze ronde ben ik echter minder
geraakt en geinspireerd door een spreker dan andere jaren. Kan ook heel goed aan
mij gelegen hebben.Rotterdam als thema vond ik zeer geslaagd.
Het bezoek aan de tweede maasvlakte was boeiend. compliment ook voor onze
begeleider die er veel over wist te vertellen Over het algemeen was de balans tussen
in en ontspanning perfect Groot compiment voor de gehele organisatie. Menig
collega was jaloers op het feit dat ik het congres mocht bezoeken.
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