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Minor Global Exploration and Sports
Deze minor vindt plaats in de tweede helft van het studiejaar (semester 2)
Blok 3.1
Sept - Nov

Blok 3.2
Nov - Jan

Blok 3.3
Feb - April

Blok 3.4
April - Juli

Verantwoording
Wil je graag een korte, unieke, maar intensieve buitenlandervaring opdoen tijdens je minor? Of wil je je eigen grenzen verleggen en buiten je comfort zone treden? Dan is de minor Global Exploration and Sports misschien iets voor
jou. Tijdens deze minor word je voorbereid om een sport- en gezondheidsproject van ongeveer drie weken in een
ontwikkelingsland te realiseren. Dat doen we door je in de gelegenheid te stellen competenties te ontwikkelen op het
gebied van projectmatig handelen, global awareness, personal awareness en lesgeef-, coaching- en organisatievaardigheden. Door het verbeteren van sport- of beweeginfrastructuur en het scholen van lokale bevolking wil de minor
een duurzame positieve bijdrage leveren aan het land waar de projecten plaatsvinden. In studiejaar 2019-2020 gaat
de minorreis hoogstwaarschijnlijk naar Nepal, een land met verschillende culturen en zijn overweldigende natuur. Je
zult begrijpen dat de reis extra kosten met zich meebrengt. Deze worden geschat op €1800,00.
Kerncompetenties en handelingscriteria
De minor kent vier bekwaamheden. Per bekwaamheid zijn leerdoelen geformuleerd.
Projectmatig handelen
• De student kan in samenwerking met anderen een internationaal ontwikkelingsproject voorbereiden, realiseren
en evalueren waarbij gebruik wordt gemaakt van een specifieke projectmanagementmethode;
• De student kan aanwezige kennis overbrengen op lokale professionals;
• De student kan (intercultureel) samenwerken.
Global Awareness
• De student kent verschillende visies op ontwikkelingshulp, globalisering en de bijbehorende theorieën;
• De student kan een visie ten aanzien van ontwikkelingshulp ontwikkelen, specifiek voor het land waar de minorreis naar toe gaat en deze vanuit verschillende perspectieven beschrijven.
Personal Awareness
• De student kan zijn eigen politieke standpunt met betrekking tot ontwikkelingswerk verantwoorden, daarover
reflecteren en in het perspectief plaatsen van zijn persoonlijke leerdoelen;
• De student kent zijn eigen communicatievoorkeuren en weet deze in verschillende situaties en met verschillende
doelgroepen toe te passen om tot optimale samenwerking te komen.
Skills:
• De student heeft kennis en beheerst vaardigheden om eenvoudige beweegactiviteiten, gezondheidprogramma’s
en workshops voor te bereiden, te realiseren en te optimaliseren met het oog op motivatie en betrokkenheid van
de doelgroep;
• De student kan ‘train-the-trainer’-programma’s voorbereiden en realiseren door op een doelgerichte en gefaseerde wijze specifieke kennis en/of kunde over te brengen, waarbij rekening gehouden wordt met (het niveau
van) de doelgroep.
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Toetsing
Onderdeel
Projectcreation &
realisation

Toetsvorm
Voorbereiding project
Uitvoering en nazorg project
kennistoets Global awareness
Global awareness
Boekpresentatie Global awareness
Portfolio
Personal awareness
Presentatie personal awareness
Lesgeefvaardigheden
Skills
Begeleidingsvaardigheden

Individueel / groep
groep
groep
individueel
groep
individueel
individueel
individueel

Weging
50 %
50 %
60 %
40 %
60 %
40 %
50 %

individueel

50 %

Inhoud onderwijs
Deze minor bestaat uit de volgende onderdelen, te weten:
Projectmatig handelen:
• Projectmanagement;
• Risicomanagement;
• Crisiscommunicatie;
• Ontwikkelen van workshops;
• Voorbereiding minorreis.
Global Awareness:
• Global Development;
• Ontwikkelingstheoriën;
• Globalisering;
• Visies op ontwikkelingshulp;
• Geschiedenis en huidige situatie van het het land waar de minorreis naar toe gaat.
Personal awareness:
• Verantwoording eigen politieke standpunt m.b.t. ontwikkelingswerk;
• Reflectie op persoonlijke ontwikkeling in perspectief van persoonlijke leerdoelen;
• Lumina Spark.
Skills:
• Voorbereiden van eenvoudige beweegactiviteiten (waaronder sportspelonderwijs, mini-demo, zwemonderwijs);
• Uitvoeren van eenvoudige bewegingsactiviteiten (waaronder sportspelen, dans en zwemmen);
• Optimaliseren van bewegingsactiviteiten met het oog op motivatie en betrokkenheid;
• Organiseren van workshops m.b.t. actuele thema’s in het land waar de minorreis naar toe gaat (zoals voeding en
EHBO, en andere van toepassing zijnde thema’s);
• Stage (dagdeel lesgeven of assisteren bij lessen in een multiculturele context en organiseren van een na- of tussen schools beweegaanbod in een multiculturele context of lesgeven in de Engelse taal).
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Mogelijk zullen delen van de minor in de Engelse taal uitgevoerd worden om de student voor te bereiden op de minorreis.
Ingangseisen minor
Om te kunnen deelnemen aan deze minor moet de student zijn propedeuse behaald hebben of toestemming hebben
van de examencommissie van zijn opleiding om de minor te volgen. De student dient een bachelor te volgen met
raakvlakken op het gebied van sport, gezondheid of opvoeding.
De daadwerkelijke uitvoering van het project zal plaatsvinden tijdens de minorreis. Deze reis is daarom een verplicht
onderdeel van deze minor. De kosten hiervoor worden geschat op €1800,00. Door definitieve aanmelding voor deze
minor gaat de student de verplichting aan om de aan de reis verbonden kosten te voldoen (ook indien hij/zij niet kan
deelnemen aan deze reis).
Meer informatie
Voor meer informatie over deze minor kun je terecht bij Frank de Kok (f.dekok@fontys.nl), Enrico Zondag (e.zondag@
fontys.nl).
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