
OPDRACHT VOORBEREIDING TERUGKOMDAG

Voorafgaand aan de Terugkomdag bouw je jouw rondleiding uit tot een
‘halve’ rondleiding van 45 minuten. Tijdens de Terugkomdag breng je deze
voorbereidingen in de praktijk door je rondleiding op je collega’s te oefenen.

Opdracht:

• Werk drie objecten uit op papier aan de hand van de Onvergetelijk-methode.
 Maak hiervoor gebruik van het voorbereidingsformulier.

Aandachtspunten:

• Verwerk de feedback die je hebt gekregen tijdens de tweede trainingsdag -
 denk bijvoorbeeld nog eens na over je objectkeuze en de vragen die je bij het
 eerste object hebt voorbereid.
• Zorg voor een zorgvuldige opbouw van je rondleiding, waarbij je naast de
 inhoud ook rekening houdt met zaken als routing en logistiek.
• Zorg voor een duidelijk begin, midden en eind en maak (inhoudelijke)
 koppelingen tussen de verschillende werken die je bespreekt.
• Bedenk tenminste één opdracht waarbij de deelnemers iets moeten doen,
 anders dan reageren op jouw vragen, en doe deze opdracht tijdens de
 Terugkomdag.
• Bedenk tenminste één opdracht waarbij tweetallen samen iets doen,
 bijvoorbeeld ergens over overleggen, en doe deze opdracht tijdens de
 Terugkomdag.
• Denk alvast na over een aandenken dat je zou kunnen meegeven na afloop, en
 deel dit idee na afloop van je rondleiding op de Terugkomdag met de groep.
• Denk alvast na over drie werken die je aan je rondleiding zou kunnen
 toevoegen, om er een volledige rondleiding van 90 minuten van te maken.

Procedure:

• Stuur de uitgewerkte opzet van je rondleiding per mail aan de
 programmacoördinator. Voeg ter referentie ook afbeeldingen toe van de
 werken die je uitgekozen hebt.
• De programmacoördinator geeft je per mail feedback, zodat je je rondleiding
 indien nodig kunt aanpassen voorafgaand aan de Terugkomdag.
• Tijdens de Terugkomdag geef je een Onvergetelijk rondleiding van ca. 45
 minuten aan je collega’s, waarin je je voorbereidingen in de praktijk brengt.
• Mocht je voor je rondleiding tijdens de Terugkomdag voorwerpen, printjes,
 etc. nodig hebben, wil je hier dan zelf voor zorgen?
 

Na afloop van je demonstratierondleiding tijdens de Terugkomdag ontvang je
uitgebreid feedback, zodat je deze kunt verwerken voorafgaand aan je pilotrond-
leiding.
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