Enquête voor leden van het Netwerk Kwaliteitsopleidingen
Dierverzorging. 27 nov 2013 Almere
1. Deze netwerkdag vond ik
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0 ruim voldoende } 111
0 voldoende
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0 onvoldoende )
Omdat:
Urgent en actueel en interessant thema
Krachten gebundeld, veel info, veel ideeën. veel netwerk en werkelijk inzicht
2. Wat levert deze netwerkdag mij op? Meer mogelijkheden aangeven kan.
0 nieuwe kennissen en contacten
1111111111
0 nieuwe kennis
1111111
0 materialen en /of ideeën die ik kan gebruiken
11111111111
0 inspiratie op
111111111
0 een leuke dag
11111
0 niet zo veel
3. Wat kan ik met de input van deze dag verder doen ( op mijn school/ bedrijf/ anders )
0 veel dingen of ideeën* toepassen
1
0 meerdere dingen of ideeën* toepassen 1
0 sommige dingen of ideeën* toepassen 1111111
0 een enkel ding of idee* toepassen
111
0 niet wat doen
1
0 anders nl.
4. Op welke wijze zou ik vervolg willen geven aan deze dag op mijn school/ bedrijf/ anders
De nieuwe kennis, ideeën zullen we inbrengen tijdens de teamvergadering.
Delen van lesmateriaal,
Meer aandacht voor gedifferentieerd lesgeven (hoe doe je dit precies, welke geschikte werkvormen,
werkwijze, methoden, tips), aangezien dat nu en in de toekomst door bezuinigingen steeds meer voorkomt.
We zitten middenin de ontwikkelingen rondom Focus op Vakmanschap, herinrichten van onze Vak
Technische Commissies, inrichten van een BPV Loket, etc.
Ik vond het erg nuttig om op deze manier de Netwerkdag zo in te vullen. Interessant vond ik vooral het
luisteren naar het Dierenpension. Erg interessant.
Binnen MBO Velp hebben we al eens zo’n dag gehad. Lijkt me goed om eens rond de tafel te gaan om weer
eens wat te organiseren in de toekomst.
Mogelijkheid tot uitwisselen van ideeën over FOV (planningen, oplossingen, etc) evt in klein comité, zoals ook
genoemd op de netwerkdag. Niet allemaal het wiel uitvinden, maar mogelijkheden vinden tot samenwerking.
Gesprek met teamleider om te kijken wat de mogelijkheden zijn om vaste gezichten voor BPV bedrijven te
organiseren. BPV opdracht waarbij leerling beteren voorbereiden op stage.
Werken aan het vormgeven van onderwijs ! Hiermee bedoel ik concreet gaan zitten en informatie met elkaar
uitwisselen. Tijdens de bijeenkomst werd er terecht genoemd dat ons werk betaald wordt door de overheid.
Samen staan we sterker voor de opleiding Dierverzorging om van 4 naar 3 jaar te gaan en de intensivering.
Concreet wil ik gaan zitten met collega’s om kennis uit te wisselen en samen te denken over oplossingen en
mogelijkheden.
Dit kan nog een keer herhaald worden, als we nog wat verder in de tijd zijn. Op een gegeven moment zullen
we toch tegen wat meer (on)mogelijkheden oplopen en dan is bij elkaar te rade gaan een goede mogelijkheid.
Overleggen met collega’s wat voor ons te gebruiken is

Binnen locatie overleggen wat bruikbaar is, daarna met andere locaties kortsluiten in het kader van de nieuwe
programmering
BPV beter invullen naar wensen bedrijfsleven
Graag een dag over uitwisseling van ideeën over de Focus
5. Ruimte voor andere opmerkingen bijv. tips of ideeën over kenniscreatie en kennisuitwisseling
en/of een volgend thema voor de kennisdeeldag.
Speeddate sessie waarbij op thema’s men eigen ervaringen kan delen en eerste interesse/kennis bekend
kan maken. Vervolg door zelfstandig afspraken te maken over verdere kennisdeling.
Prima om midden Nederland deze dagen te organiseren. Daardoor goede opkomst. Vanuit het Noorden en
Zuiden weet je dat je moet reizen, maar op deze manier blijft de reistijd wel beperkt.
Liever iets eerder starten (rond een uur of half 11) en eerder klaar (4u / half 5). Een hele dag zijn we er toch
mee kwijt, maar om 8u vertrekken is minder vervelend dan laat thuis zijn als je ver moet reizen.
Volgende keer graag samen echte opdrachten of producten maken. Indien mogelijk op korte termijn met
elkaar puzzelen en uitwisselen van ideeën over opleidingsplannen verkorten en intensiveren.
Verzoek om school overstijgend programma’s te delen/creëren honoreren
Samen delen van de creativiteit t.a.v oplossingen m.b.t enerzijds de intensivering en anderzijds de nieuwe
KD indeling: problematiek aangaande invulling programma (incl. BPV; zowel m.b.t intensivering als nieuwe
KD), betrokkenheid beroepenveld, didactiek docenten t.a.v differentiatie binnen groepen, ondernemende
houding, digitaal onderwijs etc.
Overleg met bedrijfsleven over BPV per bedrijfstak als APK, DSZ, KB, DAP, DT
6. Wat vond ik van de bijdrage van
Wie
Liset van
Geldermalsen

Wat
Gastvrouw,
organisatie

Waardering , tips
Alles was goed geregeld, en duidelijk.
Fijne gastvrouw!

score
Goed

Rex Broek
huis

Expert rol ,
Inbreng vanuit
didactiek
Idem

Beperkt, te weinig structuur eigen agenda, stroef
Wel leuke voorbeelden

Vold

Als bij Rex geen meerwaarde , onduidelijke rol
Wel een aantal goede tips gehoord qua vergroting
klassen.
Enthousiast en meedenkend persoon. Goede inbreng om
over te discussiëren en na de denken!.
Breng het zeer scherp en duidelijk met visie van uit haar
onderneming. Confronterend, omdat ze weinig rekening
hield met de scholen en echt het inzicht van een goed
lopend bedrijf naar voren bracht.
Verwoordde zeer goed haar wensen
Prima ideeën opgedaan en gediscussieerd.
Duidelijke info gegeven. Inspirerend; Geeft mij weer
handvatten om de lessen beter aan te laten sluiten op de
belevingswereld en wensen van de leerling. Haalbaarheid
ideeën is discussie

Vold

Mark Meijerink

Marianne Schmal

Expert rol,
Inbreng vanuit
ondernemers

Shemara Monster

Expert rol,
Inbreng vanuit
leerling
perspectief

Roelof de Jong

Regie, prog.
voorbereiding,
gespreksvoering
Dimiam Everts, Michal Fekkes en
Liset van Geldermalsen als
gespreksleiders

Duidelijk, Goede regie en gespreksleiding. Prettige
gespreksleider, goede samenvatter, heeft een veilige
sfeer gecreëerd.
Goed idee, facilitair helpend. Geen discussie vooraf over
notulist en presentator – tijdswinst.

Zeer
goed

Heel
goed

Goed

Goed

7. Hoe heb jij kennis genomen van deze dag?
0 e-mail op eigen adres 11111111
0 geïnformeerd door team leider 11
0 via agenda op website 1
0 nieuwsbrief
1
0 anders . . . . . 111
Via email van mijn collega, die de uitnodiging wel rechtstreeks heeft ontvangen.
Geïnformeerd door docent dierverz. ( van een teamleider)
Via Liset van Geldermalsen
Geïnformeerd en gevraagd door collega’s binnen mijn team.
Tips
Mailtje sturen naar teamleiders / directeuren met de vraag om de emailadressen van alle collega’s, die
hierover gaan, naar uw organisatie toe te mailen.
Ik had nog nooit gehoord van dit soort bijeenkomsten, laat staan van NKD! Wellicht is een nieuwsbrief handig
Benader mensen direct op hun eigen mailadres
Geef aan wat ze mogen verwachten
Geef aan wie er nog meer komen, zodat ze kunnen poolen
Via mond op mond uitnodigen. Ik wist namelijk niet of ik zelf ook andere mensen mag uitnodigen als ik jullie
mail ontving. Bij de volgende keer mag ik dat dus doen.
Voor mij is het belangrijk, dat ik op tijd via de mail en eventuele nieuwsbrief op de hoogte wordt gebracht.
bericht plaatsen/banner dat zichtbaar wordt als je inlogt op kennisnet of andere?
Andere opmerkingen
Ik vond het een leerzame en goed georganiseerde Netwerkmiddag.

