MASTERCLASS - BEPROEFD PROMOVEREN
Anne Spies & Steven Bartels
De Poort / Biesseltsebaan 34 / 6561 KC Groesbeek 15:00 -21:30uur
€ 525 particulier / € 600 zakelijk / max. 4 deelnemers / prijs ex BTW
Steven & Anne - www.frankkouws.coml

WAT
Je hebt er jaren aan gewerkt en nu is je dissertatie af.
Er ligt een boek, de goedkeuring heb je op zak. Nu
kun je je gaan voorbereiden op je
promotieplechtigheid. Een eenmalig academisch
theaterstuk waarin jij de hoofdrol gaat spelen.

HOE
Tijdens deze masterclass leert Anne je om de regie
over de plechtigheid te bewaren. Je leert om in
gewone taal te spreken en een simpele structuur te
maken voor je lekenpraatje.
Je spreekt daarmee helder en begrijpelijk voor
iedereen die aanwezig is. Omdat je na al die jaren
van onderzoek misschien vooral in vaktermen denkt
en spreekt, leert Anne je op een nieuwe manier te
verwoorden wat je bedoelt. Daardoor kunnen je
gasten – die waarschijnlijk minder thuis zijn in de
materie – ook volop meegenieten van wat je te
zeggen hebt!

De promotietraining omvat ook een daadwerkelijke
oefening in het beantwoorden van vragen door de
oppositie. Zo kun je aan alle kanten ondervinden hoe
de plechtigheid zal zijn en ben je prima toegerust om
de promotie in alle vertrouwen tegemoet te treden.
Voor deze masterclass is het noodzakelijk dat je al
“gespiest” bent. Je gaat voorafgaand aan de
masterclass drie uur met Anne aan slag op basis van
individuele coaching.

WIE
Samen met hoogleraar Steven Bartels geeft Anne de
masterclass voor promovendi. Met drie andere
promovendi het lekenpraatje voorbereiden (indien
van toepassing) en heel veel oefenen met kort en
bondig vertellen waar je proefschrift over gaat en
antwoord geven op vragen.
Steven en Anne zijn al jaren op elkaar ingespeeld en
geven deze masterclass een paar keer per jaar met
veel plezier.
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