PROMOTIE COACHING
Anne Spies
De Poort / Biesseltsebaan 34 / 6561 KC Groesbeek
€ 200 per uur / prijs ex BTW
Anne - www.frankkouws.com

WAT

WIE

Je hebt jarenlang onderzoek gedaan. Je proefschrift is
af en nu ben je begonnen aan de voorbereiding van
de verdediging. Een academisch theaterstuk waarin
jij de hoofdrol gaat spelen. Een bijzondere dag. Zie je
er tegen op? Wil je graag oefenen, wil je weten wat
wel kan en wat niet. Wil je je lekenpraatje samen in
elkaar zetten? Wel of niet met PowerPoint? Los van
katheder of niet. Hoe simpel moet ik het vertellen?
We helpen je graag.

Voor promovendi van wie het proefschrift (bijna) af
is en die zich gedegen willen voorbereiden op de
verdediging.

HOE
Anne nodigt je uit om te vertellen, op je eigen manier
over je onderzoek. Anne laat je zien hoe je zelf de
regie kunt houden bij het beantwoorden van de
vragen; hoe je best je humor mag in zetten. Veel
oefenen, veel filmen, veel terugkijken. De meeste
promovendi denken dat ze gedwee achter een
katheder moeten gaan staan en het vragenvuur
moeten ondergaan. In deze 3 uur durende coaching
kom je erachter hoe je zelf aan de bal kan blijven. Je
krijgt zowel inhoudelijke als vormelijke- technische
handvatten aangereikt.

Anne Spies coacht en traint al jaren promovendi.
Haar vader promoveerde toen zij 6 jaar oud was. De
vader van haar kinderen promoveerde ook heel jong
en zodoende leerde zij de academische wereld goed
kennen. Zelf geen academica, maar wel een
uitstekende luisteraar. Anne is goed in het
structureren en vereenvoudigen van woorden en
teksten. Helpt je een route te vinden (en die vast te
houden) in je verhaal en je antwoorden.
Als je wil kan je na deze coaching ook meedoen in de
masterclass met Steven Bartels (hoogleraar
burgerlijk recht). In deze masterclass (middag en een
avond) oefenen we in een klein groepje het vraag en
antwoord spel. (In toga). Je gaat oefenen met
antwoorden geven, maar ook in het stellen van
vragen waardoor je al snel door krijgt dat het een
bijzonder mooi spel is.
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