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Sessie 1 Inleiding  

Leerdoelen  

Weten er verwacht wordt van een FSL trainer. 

Beschrijving van de inhoud van de sessie 

In deze sessie krijgt u meer informatie over de FSL Train the Trainer cursus. U wordt gevraagd om 

uw eerdere ervaringen als trainer of bedrijfsadviseur te evalueren en te reflecteren. 

Inhoud 

Bekijk de Engelstalige video-inleiding door professor Rory Ridley-Duff en bestudeer het ontwerp-

curriculum van de structuur van de cursus, het doel en de doelstellingen en de benodigde middelen.  

Leeractiviteit: Open discussie 

Vraag de deelnemers om hun ervaringen als trainer op te schrijven. 

- Welke ervaringen heeft u als trainer? 

- Wat vindt u leuk aan het trainer zijn? 

- Wat zijn moeilijke situaties voor u als trainer om mee om te gaan? 

Uitwisseling in de groep. 

Wat wordt verwacht van een FairShares Trainer 

- De structuur en de doelstellingen van de training kennen 

- De eigen ervaringen als trainer kunnen beschrijven 

Tijdlijn 

1 uur 

Benodigde middelen  

Computer met internetverbinding, pen, papier en toegang tot een printer. 

Inschrijving op cursus op http://fsi.coop/courses. 

Evaluatie van de sessie 

- Komen uw verwachtingen overeen met de structuur en de doelstellingen van de training? 

- Denkt u voldoende te kunnen voortbouwen op uw eerdere ervaring als trainer? 

Extra bronnen ter verdieping 

The Simple Guide To FairShares: Deze video geeft een overzicht van de complexiteit die wordt 

vereenvoudigd door de toepassing van het FairShares Model. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://fsi.coop/coursese
https://www.youtube.com/watch?v=cVU9282YVWI
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Introducing the FairShares Model V3.0: Dit artikel op de P2P Foundation reproduceert het materiaal 

van de website van de FairShares Association over V3.0. 

The Case for FairShares (PDF-formaat): In dit baanbrekende boek zijn alle vroege werkzaamheden 

voor het definiëren van het FairShares Model samengebracht en zijn de regels voor de modellen 

gepubliceerd die door de projectpartners zijn overgenomen en verder ontwikkeld.Verkrijgbaar in 

printformaat from Amazon en online retailers (ca. £10 / €11). 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://blog.p2pfoundation.net/introducing-fairshares-model-v3-0/2018/02/02
https://www.researchgate.net/publication/281459753_The_Case_for_FairShares_a_new_model_for_social_enterprise_development_and_the_strengthening_of_the_social_and_solidarity_economy
https://www.researchgate.net/publication/281459753_The_Case_for_FairShares_a_new_model_for_social_enterprise_development_and_the_strengthening_of_the_social_and_solidarity_economy
https://www.researchgate.net/publication/281459753_The_Case_for_FairShares_a_new_model_for_social_enterprise_development_and_the_strengthening_of_the_social_and_solidarity_economy
https://www.researchgate.net/publication/281459753_The_Case_for_FairShares_a_new_model_for_social_enterprise_development_and_the_strengthening_of_the_social_and_solidarity_economy
https://www.researchgate.net/publication/281459753_The_Case_for_FairShares_a_new_model_for_social_enterprise_development_and_the_strengthening_of_the_social_and_solidarity_economy
https://www.amazon.co.uk/Case-FairShares-enterprise-development-strengthening/dp/151237766X

