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Titel workshop

Rol / taken op 10 juni 2010
Voorzitter – Werkgroepleider.
Toelichting op de drie punten
a. Agribusiness
b. Millenium doelen
c. Burgerschap
Inleiding geven op de film en zijn bezoek aan
Ethiopië in mei 2010.
Toelichting op de betrokkenheid van het
bedrijfsleven in de Derde Wereld in combinatie met
studenten opdrachten (management opdrachten of
onderzoek). De zakelijke aanpak van het
ontwikkelingswerk.

“Van de Eerste naar de Derde Wereld”.

1. Inhoud en doel
A. Geef beknopt de inhoud van de workshop weer.
1.
2.

3.
4.
5.

De deelnemers stellen zich een voor een voor, kort en hun achtergrond en hun ervaring met internationalisering binnen hun
college. (7 minuten).
Er wordt een filmpje vertoond als inleiding, vooraf geeft Jan Gundelach de achtergrond weer van dit korte filmpje met interviews
en na de film verteld Teus Korevaar over zijn ervaringen van zijn bezoek aan Ethiopië van 13 – 19 mei 2010, zijn eerste Afrika
ervaring. (7 minuten).
Hans Blankestijn geeft een toelichting op de drie speerpunten Agribusiness; Millennium Doelen; Burgerschap, gerelateerd aan
het hoofd doel: Bewustwording naar Internationalisering (7 minuten).
Groepsopdracht: we maken een projectvoorstel voor Ethiopië, waarin elementen zitten van de Agribusiness, Millennium doelen
en Burgerschap competenties voor onze leerlingen – studenten (24 minuten).
Formuleren van stellingen: De groep maakt 2 stellingen die later zullen worden gepresenteerd en toegelicht (10 minuten).

B. Beschrijf de doelen die je met deze workshop wilt bereiken





Bewustwording naar Internationalisering
Concreet overdenken van de Millennium Doelen
Link tussen bedrijfsleven en onderwijs wordt de toekomst
Burgerschapscompetenties en stage zijn onlosmakelijk verbonden

3.

Materiaal en werkvorm

A. Geef beknopt de werkvorm die je wilt gaan toepassen weer. Benoem inleiding , kern en afsluiting en de werkwijze waarop je dit gaat
vormgeven.
Het is een interactieve werkvorm waarbij de groep een project omschrijft en wat in twee stellingen uiteindelijk wordt gepresenteerd. De
inleiding is kernachtig met een kort filmpje wat in Ethiopië is gemaakt in mei 2010 (vers van de pers) en waarbij een zakenman uit
Nederland die investeert in Ethiopië; een Ethiopiër die samenwerkt met zakenmensen uit Nederland en een AOC student worden
geïnterviewd.
B. Beschrijf de materialen die je nodig hebt voor de uitvoer van de workshop




4.

Beamer en laptop
Ruimte moet even donker gemaakt kunnen worden.
Ronde tafel waaraan we kunnen zitten met 20 man.

Overige zaken

A. In deze ruimte kun je aangeven of je behoefte hebt aan ondersteuning of tips. Je kunt bijzonderheden benoemen waar rekening mee
gehouden moet worden, etc.
Over een poster zullen we nog even nadenken en dit laten weten. Teus en Jan zullen bekijken of we een aantal foto’s op kunnen blazen op
linnen en hiermee het lokaal aankleden.

N.B. Dit format dient door de trekker van de werkgroep ingelevert te worden per mail aan info@managemindgroup.nl ter attentie
van Gonneke Leereveld voor maandag 3 mei met een kopie naar de voorzitter Ton Stok; a.stok@wellant.nl

