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Cursusdag Natuurwetgeving
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, 13 december 2016
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1. Hoe beoordeelt u de cursusdag in het algemeen?
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3. Hoe beoordeelt u de diepgang van de cursusdag?
4. Wordt de theorie voldoende toegelicht met
praktijkvoorbeelden?
5. Kunt u het geleerde toepassen in uw huidige functie?
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6. Vindt u de cursusdag actueel?
1

7. Vindt u de cursusdag compleet?
8. Hoe beoordeelt u het cursusdagmateriaal?
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9. Wat vindt u van de omvang van de cursusdag?
(veel te kort, kort, precies goed, lang, veel te lang)

10. Wat vond u de sterke punten van de cursusdag?
- Kennis docenten; veel en goede informatie.
- Geeft een goed overzicht van de systematiek binnen de Wnb en daarmee inzicht in het
afwegingskader.
- Nadruk op wijzigingen t.o.v. huidige wetgeving.
- Casuïstiek.
- Uitleg is helder en beeldend. Prettige manier van lesgeven. Enthousiast.
- Geeft in 1 dag een goed beeld van de natuurwetgeving. Gedegen; structuur.
- Afwisseling tussen de docenten.
- Overzichtelijke opbouw.
- Goed toegespitst op het werkveld.
- Cursusmateriaal vooraf + digitaal.
- Vragen tijdens de dag beantwoord.
- Contacten met andere partijen RUD NHN
11. Heeft u ideeën voor verbetering van de inhoud en opzet van de cursusdag?
- Wat minder details, bijvoorbeeld t.a.v. opzettelijkheid, strafbaarheid.
- Minder info over diersoorten, zodat er ook tijd is voor eind. Meer aandacht voor houtopstanden.
Iets minder voorbeelden vanuit ZH.
- Minder juridisch taalgebruik en betere afstemming tussen docenten.
- ’s Middags interactie om bij de les te blijven.
- Meer tijd inplannen voor casuïstiek en jurisprudentie.
- Rustiger tempo. Nu door de hoeveelheid informatie wat gehaast, lastig voor iemand die niet
goed in de materie zit. Misschien 2 dagen van maken.
- Meer toespitsen op de aanhaking Wabo. Hoe en wat te doen bij Wabo-aanvragen
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12. Hoe beoordeelt u de organisatie van de cursusdag?
13. Hoe beoordeelt u de cursusdaglocatie?
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14. Heeft u ideeën voor verbetering van de organisatie van de cursusdag?
- betere locatie met meer lucht en ruimte en betere stoelen.
- lunch: ook voor niet-kaaseters.
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15. Hoe beoordeelt u de docent Annemiek Tubbing
- deskundigheid
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- persoonlijk contact
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15. Hoe beoordeelt u de docent Peggy-Ann de Ridder
- deskundigheid
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- persoonlijk contact

16. Algemene opmerkingen en suggesties:
- Leuke en interessante training.
- Cursus is voor mixed gezelschap. Praktische invulling per OD-afdeling moet nog uitgediept worden,
dat kan niet in één cursusdag.
- Hele leuke en nuttige cursus.
- Over een jaar opnieuw om jurisprudentie te bespreken.
- Bedankt voor het delen van jullie kennis.
- Leuke en enthousiaste docenten. Erg deskundig en een goed verhaal.
- Hele leuke en leerzame cursus. Had wel wat langer mogen duren, wat minder gehaast en wat meer
diepgang voor sommige onderdelen.
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