TOELICHTING FORMULIER ‘EINDEVALUATIE’

Dit formulier dient volledig te worden ingevuld door de projectleider:
1.
2.
3.
4.
5.

Datum van verzending.
De projecttitel van het project zoals aangegeven in de oorspronkelijke honoreringsbrief.
Van dit projectnummer is melding gemaakt in de oorspronkelijke honoreringsbrief.
De hoofduitvoerder van het project.
Geef indien van toepassing aan welke andere instanties betrokken waren bij de uitvoering van
het project.
6. Gewas(sen): vul in gewas, gewasgroep of sectorbreed.
7. Rendementscategorie. Kruis één van de mogelijkheden aan:
Categorie Omschrijving
1
Project geeft strategisch inzicht, basis- en/of achtergrondkennis om in toekomstige
(onderzoeks-) projecten gericht verder te kunnen werken aan oplossingen voor
knelpunten van ondernemers en/of sectoren; kennis voor de langere termijn, er is (nog)
geen praktijktoepassing
2
Project geeft praktisch bruikbare kennis en inzichten; onderzoek naar effecten naar of
demonstratie van effecten op de bedrijfsvoering en/of op sectorniveau die in de praktijk
kunnen worden toegepast
3
Project levert een tastbaar door ondernemers en/of sector toe te passen product zoals
een machine of robot, een bemestingsadvies, een certificeringsysteem, nieuw
uitgangsmateriaal, e.d.
4
Als 3, maar tijdens het project is al begonnen met toepassing van de resultaten
0
Project voldoet aan geen van bovenstaande typeringen, omdat bijvoorbeeld geen van de
hypotheses bleek te kloppen, de uitkomsten geen houvast boden, de proefopzet niet
geschikt bleek ,etc.
8. Geef nauwkeurig aan welke afwijkingen zijn opgetreden t.o.v. het oorspronkelijke plan met
betrekking tot de resultaten, het verloop van het project en de implementatie van de
resultaten. Geef ook aan waardoor deze afwijkingen zijn opgetreden.
9. Geef hier aanbevelingen voor verder onderzoek aan, indien van toepassing.
10. Websamenvatting. Maximaal 8 regels òf maximaal 150 woorden.
Deze samenvatting wordt door PT gebruikt voor plaatsing op de PT-website.
Voorbeeld van een websamenvatting:
Bladaaltjes komen steeds vaker voor in lelie hoewel koken verplicht is bij besmette partijen.
Twee uur koken bij 39°C is effectief tegen bladaaltjes, mits het koken zorgvuldig wordt
uitgevoerd. Uit temperatuurmetingen op praktijkbedrijven blijkt echter dat op veel bedrijven te
kort wordt gekookt. Meestal heeft te kort koken een technische oorzaak, bijvoorbeeld een niet
homogene verwarming van het bad of te kort voorwarmen van dikkere bolmaten. Door
zorgvuldig het kookproces en de werkelijke kooktijd te meten kunnen veel problemen worden
voorkomen.
11. Publiekssamenvatting.
Bij voorkeur 1 A4 en maximaal 2 A4 in MS Word. Gebruik de samenvatting uit het
rapport.
De samenvatting is bedoeld voor de tuinbouwondernemer. Schrijf de samenvatting derhalve
niet óver het onderzoek maar vóór de tuinbouwondernemer en bedenk wat hij of zij wil lezen.
De samenvatting ziet er als volgt uit:

Eerste alinea/ inleiding bevat de vijf W’s plus H (Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom en
Hoe), kortom in het kort de belangrijkste conclusies van het onderzoek, waar dit uit blijkt
(zonder te verzanden in methodeopsomming), wat het belang is van het onderzoek en
haar resultaten enzovoorts. M.a.w.: het belangrijkste nieuws compact samengevat
bovenaan.
Oprolbaarheid. Een samenvatting haalt de belangrijkste zaken van een onderzoek aan.
Na de eerste alinea komen achtereenvolgens de verklarende alinea’s die voortborduren
op de inleidende alinea, maar in aflopende volgorde van belangrijkheid. Dus: in de tweede
alinea staat informatie die –na het nieuws in de inleiding – van belang is. Onderaan staat
het ‘minst belangrijke of interessante voor de doelgroep’.
Tussenkoppen werken verhelderend tussen de verschillende alinea’s.
In de samenvatting staan de aanleiding voor het onderzoek en of de probleemstelling en
de aanpak, de resultaten en opgeleverde producten, de toepassing (noem ketenpartijen,
omvang en snelheid van toepassing) en de betekenis van dit onderzoek voor de praktijk.
In de samenvatting staan geen details over materiaal en methoden en het is een
compacte doorlopende tekst, dus geen opsomming.
Vermijd (zoveel mogelijk) de lijdende vorm: schrijf actief.

