
	   	   	  

Vondellaan	  3	  │1217	  RX	  Hilversum│BTW	  nr.	  NL807368611B01│KvK	  32071220│t	  035	  6210680	  │toekomst@ab3.nu│www.ab3..nu	  
	  

1	  

Training:	  ‘COL	  21:	  Creativiteit	  en	  Ontwerpend	  Leren’	  
	  

Korte	  omschrijving	  	  	  

	  

Hoe	  geef	  je	  vorm	  aan	  vaardigheden	  van	  de	  21ste	  eeuw	  zonder	  
oude	  kennis	  en	  waarden	  te	  verliezen?	  

Een	  vraag	  van	  veel	  scholen	  van	  waaruit	  de	  training	  'Creativiteit	  
en	  ontwerpend	  leren'	  is	  ontwikkeld.	  De	  training	  volgt	  de	  visie	  

van	  onderwijs	  met	  kleur	  met	  de	  vier	  competentiepijlers	  
exploreren,	  onderzoeken,	  creëren	  en	  reflecteren.	  Leren	  met	  
hoofd,	  hart	  en	  handen	  staat	  centraal.	  

Hoe	  het	  leven	  later	  wordt	  weten	  we	  niet.	  Wat	  we	  wel	  weten	  is	  

dat	  creativiteit	  en	  leren	  denken	  als	  een	  ontwerper	  steeds	  
belangrijker	  worden.	  

Verdeelt	  over	  drie	  dagdelen	  –	  met	  een	  tussenruimte	  van	  3	  

weken	  -‐	  gaan	  we	  met	  elkaar	  aan	  de	  slag.	  Theorie	  en	  praktijk	  
worden	  voortdurend	  met	  elkaar	  verweven.	  We	  sluiten	  aan	  bij	  
de	  Meervoudige	  Intelligentie	  theorie	  van	  Howard	  Gardner	  en	  

besteden	  aandacht	  aan	  verschillen	  tussen	  links-‐	  en	  
rechtsbreinige	  leer-‐	  en	  werkprocessen.	  Belangrijk	  aspect	  is	  het	  
leren	  reflecteren	  op	  verschillende	  manieren:	  zowel	  tijdens	  het	  

doen	  -‐	  reflection-‐in-‐action	  ,	  als	  achteraf	  -‐	  reflection-‐on-‐action.	  

Doelgroep	  

	  

Directies,	  leerkrachten,	  interne	  begeleiders	  en	  
cultuurcoördinatoren.	  Aan	  te	  raden	  is	  om	  met	  minstens	  twee	  
mensen	  van	  dezelfde	  school	  deel	  te	  nemen.	  Op	  verzoek	  kan	  de	  
training	  voor	  een	  schoolteam	  op	  maat	  gemaakt	  worden.	  

Minimum	  en	  maximum	  aantal	  
deelnemers	  

Minimaal	  10,	  maximaal	  16	  deelnemers	  

Cursusleiders	  

	  

Alexandra	  van	  der	  Hilst:	  ontwerper,	  schrijver,	  internationaal	  

trainer	  en	  spreker.	  Auteur	  van	  ‘Voorbij	  de	  kaders’,	  
‘Hoogbegaafd,	  gave	  en	  opgave!’,	  ‘Learning	  through	  creative	  
arts’.	  	  

Ben	  van	  der	  Sanden:	  technologisch	  ontwerper	  en	  leider	  van	  
innovatietrajecten	  en	  fusieprocessen	  vanuit	  het	  principe	  
talentontwikkeling	  en	  de	  menselijke	  maat.	  
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Inhoud	  

	  

Verdeelt	  over	  drie	  dagdelen	  gaan	  we	  met	  elkaar	  aan	  de	  slag:	  
-‐ exploreren	  en	  coachend	  en	  kritisch	  reflecteren	  
-‐ ervaren	  verschillende	  creatieve	  denkstrategieën	  
-‐ verkennen,	  analyseren	  en	  kiezen	  eigen	  (persoonlijke,	  

klas	  of	  school)	  project	  om	  in	  deze	  cursus	  uit	  te	  werken	  
-‐ stapsgewijs	  het	  eigen	  project	  ontwerpen	  aan	  de	  hand	  

van	  een	  professioneel	  ontwerpplan	  
-‐ procesgericht	  begeleiden	  en	  beoordelen,	  	  presenteren	  

Tussen	  de	  bijeenkomsten	  in	  oefenen	  deelnemers	  het	  geleerde	  

in	  hun	  eigen	  werkomgeving.	  

Werkvormen:	  
·∙	  	  	  	  	  	  plenair,	  kleine	  groepjes,	  tweetallen,	  individueel	  
·∙	  	  	  	  	  	  met	  beeld,	  klank,	  beweging,	  materialen,	  plezier	  
·∙	  	  	  	  	  	  ervaren	  en	  doen,	  reflecteren	  en	  verdiepen,	  verbinden	  en	  	  	  	  	  
vertalen	  naar	  de	  eigen	  praktijk.	  

Opbrengst	  

	  

-‐	  handen	  en	  voeten	  kunnen	  geven	  aan	  vaardigheden	  van	  de	  	  	  	  	  
21ste	  eeuw	  door	  ontwerpend	  en	  creërend	  denken	  en	  doen.	  
	  
-‐	  verschillende	  benaderingen	  van	  reflecteren	  begrijpen	  en	  
kunnen	  toepassen:	  1)	  zelfreflectie,	  2)	  naar	  anderen	  coachend.	  
Zowel	  tijdens	  een	  ontwerp/	  leer/werkproces	  als	  achteraf	  
reflecteren.	  
	  
-‐	  ontwerpen	  van	  eigen	  projecten,	  didactische	  werkvormen	  en	  
creatieve	  overlegstructuren.	  
	  

Tijdsinvestering	   Drie	  bijeenkomsten	  van	  vier	  uur,	  plus	  thuiswerkopdrachten	  en	  
reflectieverslagen	  tussen	  bijeenkomsten,	  in	  totaal	  ca.	  zes	  uur.	  

Uren	  deskundigheidsbevordering	   Ca.	  18	  uur.	  Tussendoor	  kunnen	  alle	  deelnemers	  vragen	  stellen	  
en	  begeleiding	  per	  mail	  of	  skype	  ontvangen,	  ook	  na	  afloop	  van	  
het	  trainingstraject.	  Wanneer	  de	  training	  op	  maat	  voor	  een	  
school	  gemaakt	  wordt	  kan	  in	  overleg	  specifieke	  begeleiding	  
verzorgd	  worden.	  

Certificering	  lerarenregister	   Ja;	  aantal	  SBU:	  18	  RU;	  activiteitencode:	  dlrzw8xbkw	  

Kosten	   Het	  trainingstraject	  van	  drie	  dagdelen	  plus	  begeleiding	  kost	  	  	  	  	  	  
€	  549,-‐	  per	  deelnemer	  vrij	  van	  BTW	  	  
De	  kosten	  zijn	  inclusief	  hand-‐outs,	  opdrachten	  nakijken	  en	  
trainingsmaterialen	  	  

	  


