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Training:	  ‘Voorbij	  de	  kaders’	  gekoppeld	  aan	  een	  thema	  
	  

Korte	  omschrijving	  	  

	  

‘Voorbij	  de	  kaders’:	  een	  Inspirerende	  en	  interactieve	  
introductie	  van	  'Kunst	  in	  leren';	  andere	  manieren	  van	  leren;	  

Rechter	  &	  Linker	  brein;	  meervoudige	  intelligenties;	  
verbindingen	  met	  21ste	  century	  skills	  en	  de	  eigen	  lespraktijk;	  
doen,	  ervaren	  en	  reflecteren	  met	  opdrachten	  en	  voorbeelden.	  

Doelgroep	  

	  

Directies,	  leerkrachten,	  interne	  begeleiders	  en	  
cultuurcoördinatoren.	  

Minimum	  en	  maximum	  aantal	  
deelnemers	  
	  

Minimaal	  10	  maximaal	  25	  

Cursusleider	  	  

	  

Alexandra	  van	  der	  Hilst:	  ontwerper,	  schrijver,	  internationaal	  

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

Plus	  een	  assistent	  

Inhoud	  

	  

	  

	  

	  

In	  deze	  interactieve	  en	  inspirerende	  training	  wordt	  de	  
diversiteit	  van	  kunst	  en	  kunstzinnige	  werkvormen	  gekoppeld	  
aan	  inzichten	  over	  leren,	  ontstaan	  vanuit	  de	  pedagogiek,	  
psychologie	  en	  het	  onderwijsveld	  zelf.	  	  
	  
Zodra	  je	  kunst	  in	  onderwijs	  gaat	  betrekken	  en	  diverse	  
kunstzinnige	  werkvormen	  toepast	  in	  het	  leerproces	  geef	  je	  
vorm	  aan	  leren	  en	  leven	  vanuit	  je	  totale	  wezen.	  Leerstof	  krijgt	  
vorm	  op	  meervoudige	  manieren	  en	  kinderen	  kunnen	  dichter	  
bij	  hun	  eigen	  leerstijl	  komen.	  Wanneer	  kinderen	  bovendien	  de	  
essentie	  van	  de	  leerstof	  kunnen	  verbinden	  met	  henzelf	  en	  
met	  hun	  eigen	  belevingswereld	  gaat	  daar	  een	  uitnodigende	  
werking	  vanuit:	  ze	  staan	  stil	  bij	  wat	  iets	  voor	  hen	  betekent,	  
ontdekken	  eigen	  vragen	  en	  door	  het	  vinden	  van	  antwoorden	  
wordt	  informatie	  bruikbare	  kennis.	  Dit	  is	  een	  persoonlijke	  
diepe	  leer-‐ervaring.	  
	  
De	  inhoud	  van	  de	  studiemiddag	  is	  opgebouwd	  rondom	  het	  
gedachtegoed	  zoals	  beschreven	  in	  het	  boek	  'Voorbij	  de	  
Kaders,	  bewondering	  voor	  onze	  leer~kracht	  en	  verwondering	  
over	  onze	  leer~kracht'	  (auteur	  Alexandra	  van	  der	  Hilst):	  
-‐	  het	  brein	  in	  actie,	  verschillen	  in	  leren;	  
-‐	  hoe	  verbind	  je	  kunst	  met	  meervoudige	  werkvormen	  voor	  
wereldoriëntatie,	  de	  basisvakken	  en	  de	  leerdoelen?	  In	  de	  
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training	  wordt	  een	  thema	  als	  voorbeeld	  gebruikt.	  
-‐	  muziek,	  drama	  en	  beweging	  toepassen	  in	  rekenen	  en	  taal,	  
hoe	  doe	  je	  dat?	  

-‐	  waarom	  is	  creatief	  leren	  denken	  in	  deze	  tijd	  zo	  belangrijk?	  
-‐	  hoe	  verbind	  je	  de	  lesstof	  met	  de	  leerstijlen	  van	  kinderen	  en	  
met	  de	  benodigde	  vaardigheden	  in	  de	  21ste	  eeuw?	  

	  
Kortom	  cognitief,	  affectief,	  creatief	  en…	  morgen	  doen	  in	  de	  
klas!	  
	  

Werkvormen	   -‐ plenair,	  kleine	  groepjes,	  tweetallen,	  individueel	  
-‐ afwisselend	  theorie	  en	  actie	  
-‐ met	  beeld	  klank,	  beweging,	  materialen	  
-‐ ervaren	  en	  doen,	  reflecteren	  en	  verdiepen,	  verbinden	  en	  
vertalen	  naar	  eigen	  praktijk	  situatie	  
	  

Opbrengst	  

	  

Meervoudige	  kunstzinnige	  werkvormen	  kunnen	  toepassen	  in	  
de	  eigen	  dagelijkse	  lespraktijk	  om	  beter	  aan	  te	  sluiten	  bij	  de	  
eigen	  leerstijl	  van	  de	  leerlingen.	  	  

Uren	  deskundigheidsbevordering	   4	  uur	  

Certificering	  ‘Lerarenregister’	   4	  RU	  

Kosten	   	  €	  249,-‐	  per	  deelnemer,	  vrij	  van	  BTW	  

	  	  


