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POSITIEF ONDERWIJS
Is een visie op onderwijs die
vertrekt vanuit de gedachte dat
focus op leren en aandacht voor
welbevinden hand in
hand gaan.
Het is echt én-én!
Enerzijds intellectueel
potentieel ten volle
tot ontwikkeling brengen, en
anderzijds jongeren – maar ook
andere lerenden - kwaliteiten
laten ontwikkelen voor een
zinvol en gelukkig leven.

APPRECIATIVE INQUIRY
Is een theorie en methode voor
verandering die kan toegepast
worden op het niveau van
individu, team en
organisatie.
A.I. nodigt uit om
continu te onderzoeken
en te leren. Begrijpen
wat energie geeft, leidt tot
gedeelde kennis die innovatie
stimuleert. A.I. zet focus op de
kracht die al aanwezig is: hoe
benutten we onze sterktes voor
transformerende en duurzame
verandering?

Dit lerend netwerk is onderdeel van een wereldwijd project: The
World Positive Education Accelerator. Deelname aan het project geeft
je toegang tot een internationale gemeenschap van praktijkmensen
en onderzoekers, en tot bronnen en voorbeelden van over heel de
wereld.

We werken samen met de bakermat van Appreciative Inquiry:
de Case Western Reserve University uit Cleveland. Eén van
de grondleggers, professor Ron Fry, is docent gedurende
diverse modules. Deelname geeft de mogelijkheid tot een
certificaat van de CWR University.

HET IDEE VAN
EEN 'LEREND
NETWERK’
Een grote en diverse groep
deelnemers
Het lerend netwerk wordt gevormd
door mensen uit primair, voortgezet,
beroeps—of hoger onderwijs, of
in de volwasseneneducatie. En
wat ons betreft ook uit overheidsdiensten, kinderopvang, social profit
organisaties, bedrijven, burgerinitiatieven, (zorg)instellingen; cultuur
en media. Overal waar geleerd
wordt en mensen worden opgeleid.
Over de grenzen van sectoren heen
willen we samen onderzoeken wat
we van elkaar kunnen leren en
hoe we krachtige samenwerkingsvormen tussen verschillende en
vaak uiteenlopende partijen kunnen
vormgeven. Binnen organisaties, en
over organisaties heen.

Vanuit Appreciative Inquiry
werken aan de veranderkracht
van jou en van je organisatie
Appreciative Inquiry is een inspiratiebron en methodiek om meerdere
partijen te verbinden, op een
gezamenlijk doel te betrekken en
naar duurzame oplossingen toe te
werken. In het lerend netwerk leer
je Appreciative Inquiry diepgaand
kennen, begrijpen en toepassen,
om er in je eigen organisatie
vernieuwende praktijken mee te
ontwikkelen. Je leert over Appreciative Inquiry in gezamenlijke
werksessies. En je werkt aan een
veranderproject in de context van
je eigen organisatie. Deelnemers
steunen elkaars leerproces in
actieleergroepen en onderlinge
contacten.
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Verbonden door een centraal
thema: positief onderwijs
Positief onderwijs gaat over de
vraag hoe we in scholen en onderwijsinstellingen, naast de cognitieve
en praktische vaardigheden en
kennis, bewust ruimte kunnen
maken voor bekwaamheden die
leerlingen helpen om gelukkig
en succesvol te zijn in het leven.
Zodat ze kunnen floreren tijdens de
schooltijd, én in de toekomst. En
hoe ook voor docenten aandacht
voor prestatie en welbevinden meer
in evenwicht kan zijn. Deelnemers
doen in het lerend netwerk inspiratie
op over dit thema vanuit binnenlandse en buitenlandse ervaringen
en onderzoek. En bovenal door
eigen praktijken, ideeën en
innovaties te delen en te versterken
met elkaar.
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Community of practice en
leergang in één
Het netwerk dat we voor ogen
hebben is een groep van bevlogen
mensen die met positief onderwijs
aan de slag willen in hun school
of organisatie. Het is tegelijk
een leergang waarin je je eigen
vermogen om vernieuwing teweeg
te brengen, versterkt, doordat
je leert hoe Appreciative Inquiry
werkt. We voegen expliciet nieuwe
kennis toe over veranderen volgens
deze filosofie en betrekken daar
ook experts op dit gebied bij.
Aan het eind van de rit heb je
zowel verandering in je organisatie
gerealiseerd, een stevig netwerk
opgebouwd als nieuwe (verander)
bekwaamheden ontwikkeld. Om
dat te kunnen realiseren is er een
deelnameprijs aan verbonden.

Wat we beloven:
• Door grondig over Appreciative
Inquiry te leren en hiermee praktisch te
oefenen, versterk je de veranderkracht
vanjezelf, je team en organisatie.
• Je doet inspiratie en nieuwe ideeën
op over het realiseren van positief
onderwijs: van eenvoudige klaspraktijken tot werken aan een positieve
schoolcultuur.
• Aan het einde van het netwerk heb je
in je eigen context een vernieuwing
tot stand gebracht die gedragen wordt
door verschillende actoren en perspectieven.
• Je wordt met een certificaat lid van
een grote nationale en internationale
Appreciative Inquiry gemeenschap, en
van een internationaal netwerk rond
positief onderwijs.

WIE KAN DEELNEMEN?
Het lerend netwerk is bedoeld voor
leiders, bewegingmakers, ondersteuners en inspirators in scholen,
bedrijven, verenigingen, social
profit-organisaties, mediabedrijven,
actiegroepen, burgerinitiatieven,
koepelorganisaties, overheidsdiensten.
Niet de hiërarchische positie in een
organisatie is daarbij doorslaggevend,
wél de mate waarin je een ontwikkelproject kan oppakken in je team of in
je organisatie. Het netwerk bestaat uit
mensen die een beweging op gang
willen brengen in hun eigen context
rond onderwijs, educatie en leren, en
daarbij steun en inspiratie zoeken bij
anderen. Vrijwilligers zijn even welkom
als professionals.

Wat verwachten we van jou?
Als je deelneemt, verwachten
we dat je alle sessies bijwoont.
Daarnaast zet je een project op
in je eigen organisatie of - als je
consultant bent - in de organisatie
van een klant. Je betrekt een groep
stakeholders vanuit verschillende
belangen en ontwikkelt met hen
een gezamenlijke actie. Je hanteert
daarbij Appreciative Inquiry als
insteek. Met je project werk je aan
een vernieuwing die steunt op
het verbinden van verschillende
perspectieven en actoren tot een
nieuwe oplossing. Je documenteert
je project met een projectomschrijving, interviews en een schriftelijke reflectie.
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Voorbeelden van vraagstukken
De mogelijkheden voor een project zijn talrijk. Het kan
zowel het onderwijs betreffen als de inrichting van de
school. Of het betreft het leren en ontwikkelen van de
medewerkers in jouw organisatie. Een paar voorbeelden
ter inspiratie:
• met betrokken collega’s van een team of afdeling
op zoek gaan naar nieuwe manieren om in
de lessen aandacht te besteden aan thema’s
gerelateerd aan talent en welbevinden.
• het ontwikkelen van een talentgerichte manier van
functionerings- en ontwikkelgesprekken.
• het doorlichten van het curriculum van de lerarenopleiding: hoe kunnen we dat meer ‘positief onderwijs’gericht maken?
• ……..
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28-29 maart 2019
13-14 mei 2019

Appreciative Inquiry Summit over positief onderwijs
Rechtstreeks ervaren wat de kracht en de mogelijkheden zijn van de principes
en de methodes van waarderend onderzoek voor het realiseren van positief
onderwijs door een Appreciative Inquiry summit (een werkconferentie) bij
te wonen. Natuurlijk gaat het over positief onderwijs: we verkennen eigen
positieve ervaringen, dromen over de mogelijke toekomst en kijken op basis
daarvan wat jij zou willen oppakken in het hier-en-nu.
Basistraining Appreciative Inquiry met professor Ron Fry
Verkenning van principes, praktijken en methodiek van Appreciative Inquiry.
Illustratie van achtergronden en voorbeelden van positief onderwijs. Ontwerp
van een heldere focus en aanpak voor ieders project. Grondige kennismaking
met elkaar en met ieders projectidee.

6 november

Dr. Ron Fry, professor aan de Case
Western Reserve University, doceert
en begeleidt de basistraining en
verdiepingsmodule. Voor deze
sessies is de voertaal Engels.
Oefeningen, leergroepen en schriftelijke opdrachten gaan door in het
Nederlands. Deelnemers krijgen
toegang tot een social-media
groep waar presentaties, artikelen,
didactische materialen en nuttige
informatie ter beschikking worden
gesteld.

Ontwerp dag
Intensieve verkenning van de design-stap in Appreciative Inquiry. Inspiratie
vanuit succesvolle AI-praktijken voor een gedetailleerd ontwerp van het
eigen project.

10-11 februari 2020

Het programma van het lerend
netwerk is gespreid over een heel
jaar en bestaat uit zeven dagen
met de totale groep deelnemers
en vier samenkomsten van telkens
een halve dag in kleinere actieleergroepen. In het totaal negen
leerdagen.

Tussentijds

PROGRAMMA:
9 LEERDAGEN

Verdiepingsmodule Appreciative Inquiry met professor Ron Fry
Focus op verdieping van ieders begrip van de werkzaamheid van Appreciative Inquiry. Verkenning van toepassingen in teams, organisaties, en
maatschappijontwikkeling. Oefenen van kernvaardigheden en ruimte voor
diepgaand onderzoek van deelnemersvragen naar het ‘waarom’ en het ‘hoe’
van het methodisch proces.
Feestelijke afsluiting en uitreiking van het ‘Appreciative Inquiry Certificate in
Positive Business and Society Change’ aan de deelnemers.
Actieleergroepen
Tussen de netwerksamenkomsten door komen de deelnemers vier keer
samen in een kleinere leergroep. Ze reflecteren op hun groeiende praktijkervaring en verdiepen hun begrip van AI. De data en locatie wordt in overleg
per groep bepaald. Het begeleidingsteam staat garant voor deskundige
ondersteuning van de leergroepen.

VEELGESTELDE VRAGEN
Is het de bedoeling dat je aan alle activiteiten
deelneemt?

De prijs is voor mij een probleem. Kunnen jullie ons
tegemoet komen?

Ja. Vooral omdat je met elkaar een weg aflegt doorheen

We beseffen dat de deelnameprijs best een investering is. We

het hele proces van samen leren. In- en uitstappen voor

hebben een begroting gemaakt die zo scherp als mogelijk is.

bepaalde activiteiten kan daarvoor niet. Voor het behalen

Dat laat ons toe om een korting te geven vanaf de tweede

van het AI Certficate van de Case Western Reserve

deelnemer uit dezelfde organisatie. Daarnaast hebben we

University is deelname aan het hele traject ook noodza-

een aantal suggesties hoe je organisaties in je omgeving kan

kelijk.

betrekken om je deelname mee te financieren. Deze info komt

Moet je werkzaam zijn in het onderwijs om deel te
nemen?

online, voor nu kun je ons mailen.

Waar vind ik meer informatie?

Nee, zeker niet. We noemen het positief onderwijs omdat

Op de volgende pagina vind je de mailadressen van alle

dit project past binnen een bredere en wereldwijde

mensen die het lerend netwerk mee vormgeven. Je kunt bij elk

beweging van het International Positive Education

van hen terecht met je vragen.

Network. Het thema is echter relevant voor iedereen

•

Op de website van het International Positive Education

die bezig is met leren en veranderen. Denk maar aan

Network vind je veel voorbeelden, bronnen en instru-

organisatievragen zoals: ‘Welke factoren stimuleren

menten over positief onderwijs: http://ipen-network.com/

engagement van medewerkers?’, of ‘Op welke manier
geeft onze organisatie ruimte aan talent en bezieling van

Of kijk op http://waarderend-leren.nl
•

medewerkers?’, of ‘Hoe ontwikkelen we veerkracht?’.

Kunnen we met meerdere mensen uit onze
organisatie deelnemen?

Een kort artikel van Saskia Tjepkema over positief
onderwijs vind je op deze link: https://www.kessels-smit.
com/files/2018_Tjepkema_-_Positief_Onderwijs.pdf.

•

Een hoofdstuk van Saskia Tjepkema en Luc Verheijen
als introductie op Appreciative Inquiry: https://www.

Ja, absoluut. Ervaringen uit onze voorgaande AI lerende

kessels-smit.com/files/Hoofdstuk_5_van_Canon_van_

netwerken tonen aan dat ontwikkelprojecten binnen een

het_leren.pdf. Of dit artikel van Saskia Tjepkema en Joeri

organisatie echt een versnelling krijgen als meerdere

Kabalt: https://www.kessels-smit.com/nl/appreciative-in-

mensen er hun schouders onder zetten.

quiry-veranderen-met-energie

INVESTERING

DE INITIATIEFNEMERS

Deelnemen aan het AI-Lerend
Netwerk kost € 3000,- excl. btw per
persoon. Deelnemers uit
organisaties wiens activiteiten
vrijgesteld zijn van btw betalen
€ 2450,- excl. btw. Vanaf de
tweede deelnemer van eenzelfde
organisatie geldt een korting van
25% op de basisprijs.

We werken aan een sponsoringprogramma, waardoor het hopelijk
mogelijk wordt nog korting
hierop aan te bieden. We werken
zonder winstoogmerk, dus houden
de prijs zo scherp mogelijk. Meer
deelnemers betekent bijvoorbeeld
ook dat we de prijs nog kunnen
verlagen.

Het initiatief voor dit AI Vlaams Nederlands Lerend
Netwerk steunt op een traditie van 10 jaar. Vanuit het
samenwerkingsverband De Werf werden reeds 4 lerende
netwerken georganiseerd, telkens rond een ander
thema. Ruim 250 Vlaamse en Nederlandse professionals
behaalden hun Appreciative Inquiry Certificaat.

In deze kostprijs is begrepen:
de kosten van docenten en
begeleiders, het basisboek
‘Waarderend veranderen’,
koffiepauzes en lunch
tijdens de plenaire dagen.

Eventuele overnachtingen behoren
niet tot het programma. Voor de
samenkomsten van actieleergroepen
rekenen we op de gastvrijheid van
de deelnemende organisaties.
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Samenwerken over organisatiegrenzen
heen vonden we als initiatiefnemers
altijd van belang. Daarom was De Werf
een verband van Stebo, Kessels & Smit,
Evenwicht, Nieuwmakers en Beverconsult.
Ook dit initiatief voor een AI lerend
netwerk rond positief onderwijs komt
van een gemengde groep professionals
met diverse achtergronden. We hebben
allen ervaring met Appreciative Inquiry,
zijn werkzaam in het onderwijs, werkplekleren of begeleiden als adviseur en coach
vernieuwingstrajecten in scholen en instellingen en willen ons inzetten voor positief
onderwijs.
Daarom pakken we dit als collectief op. We
zullen ook, naast Ron Fry, de begeleiding
en ontwerp van de bijeenkomsten
oppakken. En je kunt bij ieder van ons
terecht met vragen.

Luc Verheijen

 lverheijen@kessels-smit.com

Saskia Tjepkema

 stjepkema@kessels-smit.com

Arno Vansichen

 arno.vansichen@evenwicht.be

Luk Dewulf

 luk@kiezenvoortalent.be

Arnoud de Klijne

 Adeklijne@planet.nl

Stijn Dhert

 stijn.dhert@gmail.com

Karel Van Bouchaute

 karel.vanbouchaute@thomasmore.be

Lies Van den Bossche

 liesbetvandenbossche71@gmail.com

Ronny Vanderspikken

 ronny.vanderspikken@bsides.be

Niels Seresia

 nielsseresia@entmoed.be

INFO EN INSCHRIJVEN
Inschrijvingsformulier
Inschrijven voor het lerend netwerk doe je door het
inschrijvingsformulier in te vullen, te ondertekenen en
te mailen naar: mjacobs@kessels-smit.com.
Of ga naar www.lerendnetwerk-positiefonderwijs.org.

Voornaam:

____________________________________________

Naam: 		

____________________________________________

Email:		

____________________________________________

Telefoon:

____________________________________________

Specifieke inschrijf- en annulatievoorwaarden

Organisatie:

____________________________________________

Voor uw deelname aan het AI-Lerend Netwerk:

Gegevens voor de facturatie

•

•

•

•
•

Meld uw interesse uiterlijk op 31 januari 2019.
Na aanmelding nemen we contact met je op om
details te bespreken en een schriftelijke overeenkomst voor te bereiden.
Definitieve inschrijving gebeurt op basis van een
schriftelijke overeenkomst tussen Kessels & Smit
en de deelnemer of diens organisatie.
De overeenkomst dient ons uiterlijk op 8 februari
2019 te bereiken en geldt als contract voor de
volledige opleiding. Ondertekening maakt uw
deelname definitief.
Vanaf ondertekening, uiterlijk op 8 februari 2019,
is het volledige cursusbedrag verschuldigd.
Betaling gebeurt na factuur. Desgewenst en mits
vergoeding van 25 euro administratieve kost kan
de factuur opgedeeld worden in een deelfactuur
per kalenderjaar (2019, 2020).

Straat + nr:

____________________________________________

Postcode:

____________________________________________

Gemeente:

____________________________________________

BTW nr. (indien van toepassing):

____________________________

Inschrijfvoorwaarden

□ Ik ga akkoord met de inschrijfvoorwaarden (zie linkerpagina).
GDPR / AVG disclaimer

□ Ik geef mijn toestemming om deze gegevens op te slaan en te verwerken
met het oog op de organisatie van dit event.
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www.lerendnetwerk-positiefonderwijs.org

