Format interactieve workshop
1. Werkgroep
Werkgroep (titel)
Werkgroepleider
Overige personen + org.

Titel workshop

Naam:
Ben Schulte
Willibrord Verheggen
Wieke Hetsen
Aarnoud Cremers
Petra Loomans
Sandra van Iwaarden
Welcome to The Netherlands ?

Rol / taken op 10 juni
Spel 2
Spel 1
Spel 3
Spel 2

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

Wat komt er zo al kijken bij het naar Nederland halen van Internationale Studenten?
In deze workshop zoeken we op interactieve wijze naar een aantal kritische punten hierbij.
- Hoe krijgen ze eigenlijk dat visum in handen?
- Door welke obstakels komen buitenlandse studenten mogelijk in moeilijkheden, haken af of houden een
negatieve ervaring?
- Wat kost het eigenlijk, studeren in Nederland, en wat krijgen ze ervoor?
B. Beschrijf de doelen die je met deze workshop wilt bereiken



Bewustwording bij wat haken en ogen van het in huis halen / hebben van Internationale Studenten.

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.

Spel 1 - Leg de weg die de student naar het visum leidt: kaartspel.
Spel 2 - Hoe raken we studenten op weg naar Nederland kwijt? Ganzenbord?
Spel 3 - Budgetteren met zakjes geld onder de noemer: “Wat betalen ze eigenlijk?” en “Mag het dan ook wat
kosten?!”
B. Beschrijf de materialen die je nodig hebt voor de uitvoer van de workshop









Bij 18 personen per werkgroepje: 3 tafels met 6 stoelen.
3 x tape, flipover, gekleurde kaartjes A6

4. 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.

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

