PRISMA ACADEMY SUMMERSCHOOL - PROGRAMMA

Wat biedt de zomerschool jou?
Algemene colleges:
Sara Kinsbergen -

Introductie in ontwikkelingssamenwerking
> Hoe is de sector tot stand gekomen en hoe is die
door de tijd heen ontwikkeld?

Henk Jochemsen -

De rol van religie in het werken aan duurzame
ontwikkeling
> Hoe draagt religie bij aan lange termijn
verandering?

Zuidelijke Partner -

Krizna Gomez -

Haaije Feenstra -

NNTB -

Religie en ontwikkelingssamenwerking in de praktijk
> Waar gaat het werken met religieuze actoren goed
en waar liggen uitdagingen in het werken met
religieuze actoren?
Hope-based communication: How changing the
narrative transforms social change work?
> How can hope-based communication impact
narratives on complex and polarizing issues?
Persoonlijke ontwikkeling
> Waar liggen onze talenten en hoe kunnen die het
best ingezet worden voor ons werk?
Christelijk geloof als inspiratiebron voor goed werk
> Wat betekent het christelijke geloof voor het werk in
de ontwikkelingssamenwerking sector?

Mariken Gaanderse - Toekomst van ontwikkelingssamenwerking
> Hoe zal de ontwikkelingssamenwerking sector zich
de komende jaren gaan ontwikkelen?

Colleges track 1: (fondsenwerving en communicatie)
NNTB -

Lokalisatie en fondsenwerving
> Welke rol speelt lokalisatie in fondsenwerving en
communicatie?

Gisela ten Kate -

IMVO-wetgeving en de OS-sector
> Hoe kan IMVO-wetgeving
ontwikkelingssamenwerking bevorderen?

Corjan Rink -

De invloed van communicatie op de perceptie van OS
> Hoe breng je je verhaal als organisatie goed naar
voren zodat er meer draagvlak voor
ontwikkelingssamenwerking kan ontstaan?

Colleges track 2: (OS in de praktijk)
Marc Broere

Shifting the Power
> Hoe kan lokaal eigenaarschap van
ontwikkelingssamenwerking versterkt worden?

Joël Voordewind -

Ontwikkelingssamenwerking en de politiek
> Hoe zorg je ervoor dat ontwikkelingssamenwerking
op de Haagse agenda blijft?

Gerrit de Vries -

Lokalisatie en Shift the Power
> Hoe kunnen we gelijkwaardigheid tussen het
‘Zuiden’ en het ‘Noorden’ bewerkstelligen binnen de
OS-sector?

Tevens: gezamelijke opdrachten, gesprekken met directeuren en
gezellige borrels

Aanmelden? Stuur je motivatiebrief en trackkeuze naar
mvoordewind@prismaweb.org & jdon@prismaweb.org

