& KRACHTIG
ONDERWIJS
De onderwijswereld staat voor steeds
evoluerende uitdagingen van bv. het Mdecreet, het decreet leerlingbegeleiding, de
nieuwe leerplannen vanaf september 2019 met
hun transversale doelen, de superdiverse
samenstelling van de leerlinggroepen, de

INTRODUCTIE
ERVARINGSLEREN IN
HET ONDERWIJS

OPEN 2-DAAGSE
VOOR SCHOOLDIRECTEURS,
ZORGCOÖRDINATOREN EN

vraag naar de begeleiding van weloverwogen

LEERLINGBEGELEIDERS

studiekeuzeprocessen bij leerlingen…

Het ervaringsleren helpt om de voorwaarden
te creëren die nodig zijn om op een meer
coöperatieve manier het lesgeven te
organiseren en een coachende rol te kunnen
opnemen als leerkracht. Daarnaast biedt het
ook de mogelijkheid om je als schoolpersoneel
en als team te versterken, wat ook steeds
belangrijker wordt binnen de huidige evoluties
in het onderwijslansdschap.

“A mind that is stretched
by a new Experience
Can never go back
to its old dimensions”

eb.dnuobdrawtuo.www

eb.sjiwrednogithcark.www

OUTWARD BOUND

CONTACTEER ONS
INFO@KRACHTIGONDERWIJS.BE
INFO@OUTWARDBOUND.BE

ERVARINGSLEREN
IN HET ONDERWIJS

PRAKTISCHE

LEREN

INFORMATIE

WAT

WAAR

Een 2-daagse waarin schooldirectie,

Outward Bound Cursushuis,

zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders de
kans krijgen kennis te maken met het

Rue Covis 19, 5170 Lustin

ervaringsleren als hefboom

WANNEER

ervaringsleren, door het aan den lijve te
ondervinden.

De afwisseling van

residentieel 2-daags programma

avontuurlijke activiteiten en reflecties biedt

van donderdag 12 maart, 10u tot vrijdag 13

de mogelijkheid in een andere context aan

maart 17u, 2020

de slag te gaan rond wat je herkent van
jezelf en van het team waar jij deel van
uitmaakt.
In een volgende stap kan je erkennen wat
hierin jouw eigen aandeel is, wat de (keuze-)
mogelijkheid geeft om andere wegen te

DOOR

verkennen.

Saskia Nauwelaerts Van Outward Bound
België & Joeri Spillebeen van Krachtig
Onderwijs

KOSTPRIJS

Tot slot maken we kort de link tussen de

€

eigen ervaringen en de kaders achter

385 | Hierin zijn inbegrepen: begeleiding,

verblijf (2 dagen, 1 nacht) in het Outward

ervaringsleren enerzijds en sluiten we af met
een dialoog rond de mogelijkheden en

BEGELEIDER

binnen de onderwijswereld

Bound Center te Lustin in gedeelde kamers,

uitdagingen van ervaringsleren binnen de

alle maaltijden, alle didactisch en technisch

onderwijswereld.

materiaal, toegang tot de actieterreinen en
een individuele ongevallenverzekering

VOOR WIE
voor schooldirecteurs, leerlingbegeleiders en
(zorg)coördinatoren, die dagelijks hun
schoolpersoneel en de leerlingen

ERVARING

VRAGEN
saskia.nauwelaerts@outwardbound.be
– 0486/604.601

ondersteunen om tegemoet te komen aan de
uitdagingen binnen de onderwijswereld en
die willen experimenteren hoe ervaringsleren
hier handvaten kan bieden.

KLIK HIER OM IN TE SCHRIJVEN

