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Sessie 6 – Mensen motiveren voor FairShares 

Leerdoelen  

De waarde en relevantie van FairShares uit te leggen om de interesse van de deelnemers te wekken 

Beschrijving van de inhoud van de sessie 

In deze sessie bieden we evidence based bewijs om deelnemers aan een Lab te overtuigen van de 

behoefte aan FairShares, met materialen die zowel de 'ratio' als de 'emotie' aanspreken. Uw rol in 

deze sessie is het ontwikkelen van een persoonlijke ‘Case for FairShares’. U zult uw leerproces 

verdiepen door een voicetrack voor te bereiden bij een presentatie over de relevantie van FairShares 

nadat u een aantal gevallen van FairShares in de praktijk hebt bestudeerd. 

Inhoud 

Download de sessie leermaterialen. Met behulp van deze materialen kunt u 

• beginnen met het voorbereiden van uw eigen versie van ‘De relevantie van FairShares’ in 

uw eigen lab. 

• materiaal zoeken en sheets 2, 4, 7, 10 en 13 maken (en de andere dia’s wijzigen indien 

nodig). 

• materiaal knippen uit de ‘uitgebreide’ presentatie en plakken naar  waar nodig in uw eigen 

versie. 

Taak 1 – Uw docent observeren (30 minuten) 

Maak notities terwijl uw docent zijn presentatie geeft ('De relevantie van FairShares 

(uitgebreid)').Als u online studeert, gebruik dan de videolink voor online studenten of bekijk de 

video op het leerplatform fsi.coop/courses. 

 

Taken 2 - 7 Uw presentatie plannen (60 minuten) 

Voorbereiding: maak een kopie van: The Relevance of FairShares (Basic). 

In uw persoonlijke leeromgeving: 

1. Organiseer in paren (drie personen zijn toegestaan als er drie uit hetzelfde lab zijn) 

2. Maak een kopie van de presentatie met behulp van de beschikbare sjablonen. 

3. Ondersteun elk paar terwijl ze de onderstaande subtaak doorlopen om de presentatie aan 

hun behoeften aan te passen. Om de sessie te helpen plannen, wordt elke deeltaak 

voorzien van een geschat tijdsverloop. 

In een online leeromgeving: 

1. Download de sjabloon voor uw presentatie. 

2. Correspondeer met andere leden van uw platform en uw tutor als u ondersteuning nodig hebt om 

de presentatiedia's aan te passen (zoals hieronder beschreven) 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://youtu.be/WpDdfNskYgU
https://fsi.coop/courses
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Deeltaak 2 (Dia 2 aanpassen) (indicatief 10 minuten) 

• Stel een verklaring op over de ‘grootste uitdaging van vandaag’. 

• Ga akkoord met een vraag die u uw deelnemers over deze verklaring zult stellen. 

• Gebruik een zoekmachine om een video (op YouTube) te vinden die deelnemers informeert 

over deze verklaring. Voeg de videolink toe aan uw dia's.  

 

Deeltaak 3 (Dia 4 aanpassen) (indicatief 10 minuten)  

• Scan Bijlage 6 (Methodologie voor het creëren van een FairShares Lab) om een case te 

vinden die aan de deelnemers van het Lab moet worden gepresenteerd (of kies een case op 

basis van uw eigen ervaring). 

• Voeg een verklaring over uw case toe. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

