Summer School

Leiders in
de wereld
van morgen
www.prismaweb.org | thoving@prismaweb.org

Prisma, de koepel van christelijke ontwikkelingsorganisaties in Nederland, organiseert deze
zomer voor het eerst een Summer School met het
thema: “Leiders in de wereld van morgen”.

Ga je richting het einde van je studie (HBO/WO), of ben je
net afgestudeerd en heb jij ideeën over hoe de wereld van
morgen er uit moet zien? Heb jij de ambitie om een leider
te worden die echt iets kan veranderen en denk je dat je
leiderschapstalent in je hebt? Wil jij inspiratie opdoen
over hoe we wereldwijde armoede, klimaatverandering,
ongelijkheid, en andere mondiale uitdagingen kunnen
aanpakken?
Voor (oud-)studenten met ambitie organiseert Prisma
een Summer School waar leiders en binnen de politiek,
wetenschap, bedrijfsleven en ontwikkelingsorganisaties
hun kijk geven op de internationale
ontwikkelingssamenwerking en je uitdagen met hen in
gesprek te gaan. Daarnaast zal de Summer School zich
richten op jouw persoonlijke ontwikkeling als leider met
workshops over leiderschapsontwikkeling.
DE DOCENTEN VAN DE SUMMER SCHOOL ZIJN:
•	Jos Wienen | Burgermeester Haarlem
•	Merel Rumping | Oprichter LegBank &
winnaar van de ASN BANK World Prize
•	Prof. Dr. Henk Jochemsen | Bijz. Hoogleraar
Christelijke Filosofie

Klaas Harink (directeur De Verre Naasten), Danielle Hirsch
(directeur van Both Ends), Jan Lock (eigenaar adviesbureau
organisatiemanagement en voormalig CEO Woord en Daad),
Dr. Ellen Mangnus (Ontwikkelingsexpert en universitair
onderzoeker ‘Geosciences’) en vele anderen!
AANMELDEN
Er is plek voor
14 deelnemers.
Aanmelden
kan door een
motivatiebrief te
sturen naar Tiny
Hoving, thoving@
prismaweb.org
vóór 20 mei 2019.
Je hoort dan begin
juni of je mee kan
doen.

PROGRAMMA

• Dag 1: Wat zijn de internationale
ontwikkelingen?
Hoe ben je christen en leider?
• Dag 2: Politiek en de duurzame
ontwikkelingsdoelen. Gelijkheid
en inclusie.
• Dag 3: Klimaatverandering en
oplossingen,
bedrijven en consumenten
DATUM
• Dag 4: Zelfstudie en
10-13 juli 2019
opdracht maken &
presentatie opdracht aan
LOCATIE
een expert-panel
De Spil, “Het Koetshuis”
Diependaalsedijk 17,
3601 GH Maarssen
KOSTEN
€100,- (inclusief 3 overnachtingen) (vol=vol)
CONTACT
Voor vragen mail:thoving@prismaweb.org of kijk op:
www.prismaweb.org/nl/summerschool

