
Samenvatting van alle ingeleverde evaluaties van het symposium V&V 2014 
met als titel; “De wereld van morgen?” 
 
In totaal waren er 60 deelnemers waarvan er 34 een evaluatieformulier hebben ingevuld, althans 
ingeleverd. 
 
Op de vraag of de deelnemer nieuwe kennis heeft opgedaan of nieuwe vaardigheden heeft 
verworven, hebben 33 deelnemers met “ja” beantwoord. Opmerkingen die hierbij geplaatst zijn waren: 
andere zienswijze / goed onderwerp / kennis opgedaan / nieuwe ideeën opgedaan / bewustwording 
hoe de toekomst in de zorg er mogelijk uit komt te zien / zet aan tot nadenken / belang om bij te 
scholen op HBO niveau. 
Een deelnemer heeft deze vraag met “nee” beantwoord, maar verder niet aangegeven waarom. 
 
Of het geleerde toepasbaar is tijdens de beroepsbeoefening beantwoorden 32 deelnemers met “ja”. 
Gemaakte opmerkingen hierbij waren; durven autonoom te zijn / nieuw zicht op visie en missie / voor 
in de toekomst je beeld aanpassen / Kempenhaeghe moet kaders schetsen / goed handvat om te 
functioneren / bredere kijk gekregen / zullen meegaan met veranderingen. 
Twee deelnemers hebben deze vraag met “nee” beantwoord, maar verder niet aangegeven waarom. 
 
Op	  de	  vraag	  wat	  vond	  je	  van	  de	  lezing	  van	  Mathilde	  Bos	  	  “Autonomie	  op	  de	  werkvloer”	  zijn	  de	  
volgende	  antwoorden	  gegeven;	  inspirerend	  een	  boeiend	  geheel	  /	  concreet	  geeft	  mijn	  de	  aanzet,	  
durf	  autonoom	  te	  zijn	  /	  makkelijk	  inpasbaar	  en	  gericht	  op	  jezelf	  /gevarieerd	  gebracht	  /	  fijn	  rustig,	  
laat	  me	  nadenken	  wat	  mijn	  missie,	  visie	  is	  /	  sprak	  me	  erg	  aan	  /	  filmpje	  van	  de	  keizer	  niet	  zo,	  verder	  
prima	  /	  motivatie	  om	  in	  beweging	  te	  komen	  /	  duidelijk	  goed	  passend	  binnen	  het	  onderwerp	  /	  
bekend,	  niets	  nieuws	  /inspirerend	  en	  praktisch	  toepasbaar.	  
	  
Enkele losse opmerkingen over het symposium; een thema dat erg aanspreekt / ondanks de inkorting 
was alles goed geregeld. 
 
	  
 
 


