Enquête voor leden van het Netwerk Kwaliteitsopleidingen
Dierverzorging. 14 mei 2013 Wageningen.
De enquête is gehouden vooraf gaande aan de excursies naar de gebouwen van Zodiac.
De excursies waren prima, de excursieleiders kregen zeer positieve feedback van de
deelnemers.
Dit zijn de resultaten uit de enquête: 30 formulieren
Deze netwerkdag vond ik
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Omdat :
Elevator pitches zijn erg interessant
Programma wat rommelig, maar wel contacten gelegd en vernieuwd
Ik kon netwerken
Veel informatie en mogelijkheden tot contacten ( vaker)
Bij antwoorden met ruim voldoende en vold
-ochtend oké, netwerken , middag matig ( 3x)
-omdat de laatste workshop mij echt niet kon boeien
-te veel van ’t zelfde met te weinig zicht op toepassingen
-afzegging workshop die mijn voorkeur heeft
-sommige workshops minder van toepassing voor mij
2. Wat levert deze netwerkdag mij op? Meer mogelijkheden aangeven kan.
0 nieuwe kennissen en contacten 1111111111111111111
0 inspiratie op 111111111111111
0 nieuwe kennis 11111
0 een leuke dag 1111111111
0 materialen en /of ideeën die ik kan gebruiken 111111111111111
0 niet zo veel 1
0 anders namelijk
-verstevigen contacten
3. Wat kan ik met de input van deze dag verder doen ( op mijn school/ bedrijf/ anders )
0 veel dingen of ideeën* toepassen
0 meerdere dingen of ideeën* toepassen 111
0 sommige dingen of ideeën* toepassen 1111111111111111
0 een enkel ding of idee* toepassen 11111
0 niet wat doen
0 anders nl.
-met collega’s delen
-contacten voortzetten (vaker)
* al dan niet voor mijn situatie aangepast
4. Hoe ga ik vervolg geven aan deze dag op mijn school/ bedrijf/ anders
Verder kijken naar groenkennisnet en deelname daaraan
Contact opnemen met SZH, wellicht fokcentrum starten op school
Contacten houden , meer contacten leggen ( vaker)

Leerlingen kennis laten maken met Reefz
“kennissen “ gebruiken bij les over kinderb. en oude rassen
Afh. v.d tijd meer wegwijs proberen te worden in groen kennisnet
Ideeën inpassen in lesmateriaal 2x
Hoe ga ik dit communiceren met studenten uit de coachgroep
Gebruik facebook nader bekijken
Meer doen met dierwelzijn / en SZH
Docenten facebook - ideeën uitwerken en doorspelen naar collega’s 2x
Site’s van aant. aanwezige org. bestuderen en bruikbare materialen downloaden (vSKBN , SZH)
Wellicht toch sociale media opnieuw op agenda zetten
Meer netwerken
Meer gebruik maken van GKnet
Overleggen of wij enkele zaken kunnen realiseren ( met GKnet)
5. Het is voor mij en mijn school/bedrijf van belang dat ik op de hoogte blijf van nieuwe
ontwikkelingen en kennis op het gebied van gezelschapsdieren en ik ga daarvoor regelmatig de
themapagina gezelschapsdieren / dierverzorging van Groen Kennisnet bezoeken en raadplegen
0 vaker dan 1x per kwartaal
1111111
0 minder dan 1 x per kwartaal 11
0 ongeveer 1 x per kwartaal
11111111111
0 minder dan 1 x per half jaar 11
0 niet
Want:
-de tijd ontbreekt om dit vaker te doen
-tijdgebrek is geen prioriteit
Ruimte voor andere opmerkingen bijv. tips of ideeën over kennisuitwisseling en/of een volgend
thema voor de kennisdeeldag.
Meer per deelonderwerp m.b.t. dier / dsz, /prod. /Kinbo./dt zodat ook per onderdeel specifieker genetwerkt
kan worden
‘s middag te weinig interactie, meer interactie 3 x
meer kennis bij mensen die de workshop geven
veel ruimte onderling contact ( is goed )
workshops minder over wat is het , meer over “hoe toepasbaar
weinig inspirerende sprekers deze keer, kennisdelen is goed, uitwerking viel tegen
heel leerzaam, hartelijk bedankt
welzijnswet: te houden dieren art. 31
DWW, omdat dat nu vervallen is , jammer ( vaker)
Workshop sociale media was meer verkooppraatje , niet toepassing
Leuk , te veel promotie van GKnet, te weinig toepasbaar , praktisch
Meer docenten?

