
resultaat evaluatieformulieren deelnemers scratch 2016

De vragen konden beantwoord worden met: mee eens, beetje mee eens, niet eens/
niet oneens, beetje oneens en oneens. Deze hebben respectievelijk 5,4,3,2,1 punt 
gekregen. De gemiddeldes zijn voor zangers en instrumentalisten apart berekend, 
waarbij maximaal 5 en minimaal 1 gescoord kon worden. 

gestelde vragen gemiddeldes zangers
(36 respondenten)

gemiddeldes 
instrumentalisten
(18 respondenten)

1. Locatie

a. De verzorging (koffie, thee lunch) was goed 5,00 4,94

b. De wandeling was geen bezwaar 4,83 nvt

c. Er was voldoende ruimte in de kerk 4,22 4,77

d. De ambiance in de kerk was goed 4,53 4,94

3. Tijdschema

a. Er was voldoende tijd om te repeteren 4,36 4,66

b. Er was voldoende tijd voor pauzes 4,88 5,00

c. De duur van het gehele programma was 
goed

4,63 4,61

4. Muziek

a. Ik vond de muziek leuk om te zingen 4,94 4,94

b. De moeilijkheidsgraad van de muziek was 
goed.

4,80 4,66

c.ik had graag vooraf wat meer geoefend bij de 
orkestrepetities

nvt 2,68

5. Dirigent van het koor

a. Ik vond de dirigent goed 4,86 nvt

b. De dirigent was duidelijk in zijn aanwijzingen 4,83 nvt

c. Het repetitietempo was goed 4,77 nvt

5. Dirigent van het concert

a. Ik vond de dirigent goed 4,58 4,83

b. De dirigent was duidelijk in zijn aanwijzingen 4,31 4,94

c. Het concerttempo was goed 4,64 5,00

5. Concert

a. De inhoud van het concert was goed 4,88 4,55

b. De duur van het concert was goed 4,66 4,55



Wat zeggen deze cijfers? 

Ongeveer 65% van de deelnemers heeft een evaluatieformulier ingevuld. 

De scratch is door het merendeel daarvan positief ervaren. Gemiddeld wordt een 
dikke 8 gegeven als waardering en de meesten vinden hun deelname voor 
herhaling vatbaar. Daar zijn we blij mee. 
Er zijn enkele kritische geluiden, die we kunnen gebruiken bij de voorbereiding van 
een volgende scratch. We blijven immers streven naar verbetering. In combinatie 
met de opmerkingen en tips van de respondenten  komen de volgende 
aandachtspunten als belangrijkste naar voren: 

-  meer ruimte en zitcomfort voor zangers
-  meer repetitietijd voor zangers 
- concertprogramma langer maken
- concertprogramma voor instrumentalisten uitdagender maken
- instrumentalisten explicieter uitnodigen om mee te repeteren

Wij danken alle respondenten hartelijk voor hun feedback. Ook alle ideeën voor 
mogelijke programma’s hebben we met genoegen verzameld; het helpt ons een 
keuze te maken voor een mooi programma voor de volgende scratchdag die wij in 
september/oktober 2017 hopen te organiseren. 

.

 Welk rapportcijfer (1-10) geeft u voor deze 
dag?

8,06 8,83

Zoudt u weer mee willen doen als wij ook 
volgend jaar een scratchdag organiseren?

78% ja
12% nee
10% weet nog niet

90% ja
0%   nee
10% weet nog niet


