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Sessie 10 Introductie van de Planner en Canvas 

Leerdoelen 

Mensen leren helpen de tools te leren kennen en gebruiken die beschikbaar zijn voor FairShares incubatie- en 

planning workshops 

Leeractiviteit: Resonate gedeconstueerd 

Taak 1 

Lees de ‘Relevant Practice Case on Resonate’ en bestudeer vervolgens de leermaterialen die de case 

deconstrueren te vinden in de ‘Inleiding tot het FairShares Model’ -cursus (die u mogelijk zelf hebt gevolgd 

ter voorbereiding op deze cursus). 

• Breng op basis van uw interpretatie van de Resonate Case wijzigingen aan in het document 'Resonate 

gedeconstrueerd 

• Maak uweigen Resonate Project (bijvoorbeeld de Resonate Coop van Mike of de Resonate Coop van 

Shahida) in het Train the Trainer Lab van uw land. 

• Ga naar de vragenlijst en voer antwoorden in voor vragen 1.1 tot 1.8 (u kunt ook vanuit de canvas 

werken als dat eenvoudiger is). 

Taak 2 

Stel op basis van uw interpretatie van deze materialen een kort script op (samen met anderen, als u deel 

uitmaakt van een groep, of alleen als u online studeert). Uw werktitel is: 

 

"Wanneer de FairShares Canvas en de FairShares Planner gebruiken" 

 

Uw script moet advies geven aan de deelnemers van een Lab over de voor- en nadelen van het gebruik van de 

FairShares Canvas (semi-offline) en de FairShares Planner (100% online).  

Wees kritisch. U vormt uw eigen gedachten over hoe u het beste kunt werken met de vragen uit de FairShares 

Canvas. (Misschien zult u deze ook in de praktijk niet gebruiken). 

Taak 3 

• Maak een korte screencast in de door u gekozen taal 

• Bespreek de screencast met deelnemers in uw Lab (persoonlijk of online) 

• Stuur uw deelnemers waar nodig door naar de gebruikershandleiding 

Wat wordt verwacht van een FairShares Trainer 

• Weten welke praktische ervaring en theoretische kennis u moet hebben om deelnemers in uw Lab te 

begeleiden bij het gebruik van de FairShares Canvas en de FairShares Planner. 

Tijdlijn 

1 ½ uur 
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Benodigde middelen  

Projector en op internet aangesloten laptop voor de trainer, flipchart en pennen 

Op papier of internet gebaseerde toegang tot een FairShares Canvas, FairShares Platform en de Planner 

Evaluatie van deze sessie 

• Was deze sessie nuttig voor u? 

• Voelt u zich in staat om te werken met (en advies te geven over) de Canvas en de Planner? 

Extra bronnen ter verdieping 

Overzicht van online project management tools. 

Hoe Asana, Basecamp, Pirate Pad, Planio, Dropbox paper en Trello  te gebruiken 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://1stwebdesigner.com/online-project-management-tools/
https://asana.com/guide
https://asana.com/guide
https://snapguide.com/guides/use-piratepad-to-collaborate-on-text-documents/
https://plan.io/blog/using-planio-helpdesk-part-1/
https://medium.com/@jesseddy/simple-project-management-using-dropbox-paper-ab03ecc00631
https://trello.com/guide

