Evaluatieverslag 22 juni landelijke manifestatie Velp
Deze dag zijn we met de projectgroepen ATN en Art en Design met een bus naar de hoge school in
Lagenstein gereden. We zijn bij de Wouwse Tol opgestapt. Door de files waren we aan de late kant.
Het ochtenddeel bestond uit een toespraak van minister Gerda Verburg, discussie, officiële start van de
site groenkennisnet.nl en subsidie van het groen onderwijs.
In het middagdeel van de dag waren er workshops. Verder was de hele school met reclame en
informatie stands gevuld. Wij stonden deze dag samen op de stand van Agro Logic.
Bij het ochtenddeel waren we vertegenwoordigd. We hebben meegeluisterd naar het verhaal van
minister Verburg. Wat ons opviel was dat de minister een heel uitgebreid verhaal kon vertellen over
het groen onderwijs wat voor ons weinig inhoud had. Na de discussie en de presentatie van de nieuwe
internetsite heeft de minister haar handtekening gezet voor de subsidie van € 55.000.000 in het groen
onderwijs.
Om 13.00 uur zijn we bij de presentatie van Jurjen van Opstal gaan kijken. Deze presentatie ging over
samenwerking tussen het Edudelta Goes en het ROC. Helaas was deze presentatie niet helemaal goed
voorbereid. De projecten van ATN en Art en Design moesten onverwacht presenteren.
Rico Wisse gaf wel een goede presentatie. Dit was de eindpresentatie van zijn project.
Evaluatie Kristan:
Wij moesten een doorlopende diapresentatie geven. Helaas had niemand van ons een laptop bij. Mijn
laptop had het `s morgens opgegeven en de andere jongens hadden hem niet meegenomen. Ik heb toen
de laptop van dhr. de Feijter geregeld, zodat we alsnog de presentatie konden geven.
Daarbij zouden we pompoenenplantjes gaan verkopen. Helaas was Henk deze plantjes vergeten.
Hoe verliep de presentatie:
Henk had met dhr. Maijers afgesproken dat wij bij de stand van Agro Logic zouden staan. Dhr.
Maijers was deze dag alleen niet aanwezig. Hij had het wel aan een van de standhouders doorgegeven,
maar die was op het moment dat wij aankwamen ook even niet aanwezig. Wij dachten dus dat alles
geregeld en duidelijk was. Nadat we het uitgelegd hadden konden we ons deel in gaan richten.
Het afspelen van de doorlopende presentatie ging goed. We hebben afwisselend in de stand gestaan en
toelichting gegeven op de presentatie.
Wat ik interessant vond was dat ik minister Gerda Verburg heb zien spreken. Wat mij opviel was dat
de minister een heel uitgebreid verhaal aan een stuk door kon vertellen, terwijl ze naar mijn beleving
maar weinig informatie mededeelde.
Verder liepen er mensen van het LNV rond en er stonden stands van het waterschap in het
schoolgebouw. Bij de stand van Zuidwest Delta heb ik nog een gesprek gehad over de eerdere
presentatie van natuurlijke dammen.
Thomas Pillen van Impuls was ook vertegenwoordigd op deze dag middels een stand. Wij hebben nog
een gesprek met Thomas gehad. Voor Ins. Bio. heb ik een document geregeld met adressen van
biologische afnemers en telers. Dit is een positieve bijdrage voor het project.
Wat ik minder vond was dat het eigenlijk een dag was gericht op het onderwijs en niet specifiek voor
onze sector. Naar mijn beleving moesten wij mee om onze projecten positief te presenteren, ten goede
van de subsidie.
Samenvatting:
Deze dag vond ik redelijk interessant, alleen had ik er meer van verwacht.

Evaluatie Gino:
Van deze dag had ik iets anders van verwacht. Meer specifieke akkerbouw in plaats van onderwijs.
Daarnaast waren er interessante mensen. Hiermee kon je een gesprek aangaan, zoals mensen van het
Lnv en waterschap. Ik vond het interessant om met deze mensen een gesprek aan te gaan. Verder had
ik geen positieve ervaringen aan deze dag.

Evaluatie Jos:
Ik was ‘s ochtends mee gereden met de leerlingen van de ROC Terneuzen. Toen we er aan
kwamen ben ik in de tent gaan zitten en heb ik geluisterd wat er verteld werd. Daarna moesten
we een presentatie af draaien op een laptop vanachter in een tuin op de stand van Agro Logic.
Ik vond de dag niet interessant. Het was niet voor onze interesses bedoelt. Het hoofddoel was
onderwijs. De dag was lang en het was ver reizen.
Evaluatie Henk:
Volgt nog.

