Rondleiding voor publiek
12 tot 20 uren
De opdracht (wat ga je doen of onderzoeken?):
Een informatieve en interactieve rondleiding geven waarbij bezoekers kennis opdoen van verschillende thema’s rondom onze
boerderij.
Je geeft één of meerdere rondleidingen over het erf van onze boerderij. Dit omvat de stal met haar dieren
en de tuin met de permacultuur.
Van te voren heb je research gedaan en weet je de bezoekers te vertellen over bijvoorbeeld de
verschillende dieren op de boerderij, de toekomst en het maatschappelijke belang van de boerderij, het
belang van natuur en milieu of hoe wij samen met de buurt werken aan duurzaamheid. Je mag zelf een
onderwerp kiezen en hier invulling aan geven.
Je maakt promotie en nodigt mensen uit zodat er bezoekers zijn die worden rondgeleid. Dit kunnen
buurtbewoners, familie, vrienden en docenten zijn.
Tijdsinvestering (hoeveel uur heb je totaal nodig?):
Kennis maken en opdracht bespreken (contactmoment stagebegeleiding):
Brainstorm thema (in samenspraak zelfstandig):
Promotie maken en gasten uitnodigen (zelfstandig):
Research doen (zelfstandig):
Lopend verhaal/ praatje voor rondleiding van maken
Bespreken en Go or No go krijgen (contactmoment stagebegeleiding):
Uitvoeren rondleiding (zelfstandig):
Totaal:

min

1 uur
1 uur
2 uur
2 tot 6 uur
3 uur
1 uur
2 uur max 6
12 tot 20 uur

(Gewenst) eindresultaat (wat wij verwachten om tot een goede afronding te komen):
Wij verwachten dat je zelfstandig aan de slag kunt en wilt gaan. Dit betekend dat je zelf de inhoud van de
rondleiding bij elkaar gaat zoeken en de rondleiding geeft in de tijd die er voor gegeven is.
Het grootste succes zou zijn als er 6 dagen in de week een rondleiding wordt gegeven. Mocht je niet
genoeg uren hebben om de stage te lopen dan kunnen we in overleg afspreken dat er minimaal 2
rondleidingen worden gegeven. We gaan uit van een rondleiding van één uur per dag maar dit kunnen ook
2 rondleidingen van een half uur zijn.
Wij verwachten dat er minimaal 4 bezoekers per rondleiding zijn. Wij verwachten dat je zelf
verantwoording draagt voor deze bezoekers.
We verwachten dat je op en enthousiaste manier kan vertellen over je eigen thema en research en dat je
het leuk vind om mensen iets bij te brengen hierover. Het is van belang dat je je op je gemak voelt om te
spreken voor een groepje mensen. Wij bieden je natuurlijk hulp in de vorm van contactmomenten mocht
je vragen hebben of willen overleggen.

