
Op een schaal van 
0-10, hoe 

waarschijnlijk is het 
dat je mijn lezing 

aanbeveelt aan een 
vriend of mede-

student?

Wat sprak je zojuist 
aan in de lezing?

Wow, bedankt voor de 
10! Wat sprak je 
zojuist aan in de 

lezing?

Welke suggesties heb je 
om de lezing te 

verbeteren?

9 Een college wat tot de 
verbeelding spreekt 

van ons als jonge 
mensen. Daarnaast 

klantgericht ;) 

De structuur/indeling van 
het college  zou misschien 
anders kunnen.. Soms wat 

warrig. 

9 Enthousiasme, het is 
inspirerend hoe je zo 
vroeg bent begonnen.

Geen

10 Levendige, 
enthousiaste, 

passievolle verteller 
die in staat is om 

anderen te 
beïnvloeden. Ik heb 

een 10 gegeven 
aangezien ik een 

vriend al heb verteld 
dat ik momenteel een 

tof college had naar 
aanleiding van de 

vraag naar wat ik aan 
het doen was. In 

zekere zin heb ik dus 
al iemand aanbevolen

9 Leuk verhaal, 
enthousiast, voor mijn 
gevoel heb ik hier iets 

aan voor de opdrachten 
en in de toekomst.

Ik kan eigenlijk niets 
bedenken..

9 Praktische kant van het 
verhaal en de leuke 

voorbeelden

7 De levendige uitleg Meer interactie

8 Creatief, innovatief, 
leerzaam

Studenten persoonlijk 
aanspreken om nog meer 

te betrekken in het 
college.

9 Je gaf een goede uitleg 
van de theorie en dan 

met name de 
verschuiving van 

klassieke naar moderne 
marketing. Ik vond 

vooral de 
ondersteuning met 

voorbeelden 
interessant, dat maakt 

het extra leuk!

-
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9 De enthousiasme, de 
inhoud, de verhalen, 

kort samengevat: alles!

-

10 Rafaëls enthousiasme 
en eerlijkheid. Hij 

heeft me geïnspireerd!

9 Vooral het 
enthousiasme over het 

vak, ons echt meer 
willen laten weten over 
het vakgebied. Ik werd 

er zelf gewoon super 
enthousiast van!

Misschien een workshop 
aan het einde om aan de 

slag te gaan met de 
kennis die we hebben 

opgedaan.

9 De nieuwe kijk op 
marketing en hoe 

jijzelf begonnen bent

Geen

8 Voorbeelden ter 
inspiratie

Geen

9 Enthousiasme en stijl 
van de voorbeelden

Nog iets meer 
Wetenschappelijke 

verdieping

10 Je eigen achtergrond. 
Je hebt echt dingen 

gedaan. Ik kan straks 
zeggen: ik heb net 

iemand ontmoet die de 
eerste iPad naar 
Nederland heeft 

gehaald! Daarnaast 
was het college eerlijk 

en het bracht andere 
visies. Je hebt me 

enthousiast gemaakt. 

10 Een enthousiast 
verhaal over een 

interessant onderwerp 
met nieuwe kijk op 

'oude' zaken. 

9 Enthousiast en gericht 
op vernieuwing.

Geen 

7 Het enthousiasme en 
de voorbeelden

Nog meer interactie

9 Heel leuk verteld, 
leuke voorbeelden, 

enthousiast, 
interessant om te zien 

wat je allemaal kan 
bereiken als je zo 

ondernemend bent

Niks!

10 Erg vernieuwend, erg 
praktijkgericht. Beter 
dan een college waar 
slechts feiten worden 
genoemd. Interactief.
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8 De voorbeeldfilmpjes Meer interactie

8 Leuk verteld, boeiend 
verhaal

Misschien iets meer 
interactie

9 Interessante kijk op 
commercials voor 

lokale bedrijven en een 
nog niet eerder 
gepresenteerd 

alternatief op de 4 P's. 
Vernieuwend!

Kan zo snel niks 
bedenken. Misschien nog 
een soort case/opdracht 

interactief met studenten 
bespreken.

8 Het enthousiastme 
waarmee je vertelde 
en de nieuwe dingen 

die ik heb geleerd

Geen

8 Jouw enthousiasme! Geen
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