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Deelnemers aan de cursus van 2012 waren: 

Stem in de Stad, Haarlem, Arnold Janssen klooster, Wittem, Klooster Wittem, Wittem, 

Initiatiefnemers cultureel en bezinningscentrum in Dieren, Koningshoeven, Berkel Enschot, 

Stadspastoraat, Arnhem, Karmel Kring twente, Almelo, Gerbrandastate, Monikkenwerk op de 

boederij, Pietersbierum, Iemand die een woon/bezinningscentrum wil gaan opzetten in 

Zeeland 

 

Evaluatie van de cursus van 2012: 

 
 
 Heel goed Goed Neutraal Minder 

goed 
Slecht 

Inhoud 2 7 0 0 0 
Presentatie 2 7 0 0 0 
Voorbereidings- 
opdracht/materiaal 

0 4 4 1 0 

Begeleiding Anne 0 8 1 0 0 
Sfeer 7 2 0 0 0 

  
 

 
Suggesties/opmerkingen: 
 
- Goed doordacht programma, fijne begeleiding: zat goed in elkaar, liep goed in elkaar 

over. Opdrachten steeds op tijd en helder. 
- Het zou zinvol zijn de cursus om te vormen tot een heuse leerroute bv een jaar met 

elke maand een bijeenkomst en daartussen supervisie.  
- De structuur ken je onderneming, jezelf, je klant, je organisatie en de  op gaande lijn: 

prima. Getuigt van duidelijk visie 
- Gezien de (mijn) omstandigheden vond ik de studiebelasting passend 
- Introductie de door Anne was prima. 
- Maar voor het gebodene hadden de kosten ook hoger/meer kunnen zijn. Het is 

duidelijk dat hier een sponsor was, anders zou het niet haalbaar geweest zijn. 
- Dat ik totaal oordeel ‘heel goed’ geef ( en bij de programma onderdelen meestal 

alleen goed) is omdat ik het totaal (presentatie, inhoud etc, + het feit dat je dit in een 
groep doet en alles wat dit met zich mee brengt aan info-uitwisseling etc), dus de 
som der delen heel goed vond.  

- Meer achtergrond artikelen/studie materiaal 
- Graag vervolg (al zou ik niet meteen weten hoe/waar/door wie). Ik vond het erg 

stimulerend en inspirerend. 
- Bij de intervisie was het achteraf wellicht zinvol geweest vergelijkbare organisaties bij 

elkaar te zetten.  
 

http://www.stemindestad.nl/
http://www.arnoldjanssenklooster.nl/contact.html
http://www.kloosterwittem.nl/
http://www.koningshoeven.nl/nl/
http://www.stadspastoraatarnhem.nl/
http://www.antoniusabtvriezenveen.nl/nieuws/programmanajaar2011.pdf
http://www.gerbrandastate.nl/

