
  

UITNODIGING 

Inspiratie bijeenkomst 
Positief onderwijs 

29 januari 2019 

17u tot 19u 

LOCATIE 

STROOM 

Tijdens de inspiratiesessie ‘Positief 
Onderwijs’ laten we je kennismaken 
met de principes van ‘Appreciative 
Inquiry’ en ‘Positief Onderwijs’. We 

wisselen ideeën en ervaringen uit en 
bekijken samen hoe het lerend 

netwerk een meerwaarde voor jouw 
praktijk kan betekenen.   

 
De inspiratiesessie staat in het teken 
van het Vlaams-Nederlands lerend 
netwerk rond ‘Appreciative Inquiry’ 

en ‘Positief Onderwijs’, dat eind maart 
van start gaat. 

 

PROGRAMMA 

KS Leuven – Stroom 

Sint-Jacobsplein 13 

3000 Leuven 

‘Stroom’ is een nieuwe en 
vernieuwende eerstegraadsschool in 
het centrum van Leuven. Leerlingen 
krijgen de tijd en ruimte om te kijken 
wat hen wel en niet ligt, wat ze graag 
doen of waar ze sterk in (willen) zijn. 
Een aanpak die tegelijk vertrouwd en 

anders is, zorgt voor een vlotte 
doorstroom van het basis- naar het 

secundair onderwijs en van de eerste 
naar de tweede graad. ‘Stroom’ is een 
school ook die mee beweegt met de 

stad en de wereld om zich heen. En is 
vooral een school die onder stroom 

staat: waar leerlingen energie en 
prikkels krijgen om hun eigen weg te 

zoeken en te vinden. 

INSCHRIJVEN VIA 
 

Inspiratiesessie.entmoed.be 

http://inspiratiesessie.entmoed.be/


 

 
 

 
 
 

 
 
 

Het Vlaams-Nederlands lerend 
netwerk rond ‘Appreciative Inquiry’ 
en ‘Positief Onderwijs’ past binnen 

een internationaal project: de ‘World 
Positive Education Accelerator’. De 

ambitie van dit project is om 
onderwijs zo in te richten dat er naast 

aandacht voor cognitieve en 
praktische vaardigheden en kennis, 
ook bewust ruimte gemaakt wordt 
voor bekwaamheden die leerlingen 
helpen om gelukkig en succesvol te 

zijn in het leven. 
 

ORGANISATIE: 

Het doel van het netwerk is om de 
ideeën van dit ‘Positief Onderwijs’ om 

te zetten in de praktijk. We maken 
daarvoor gebruik van de principes van 

‘Appreciative Inquiry’ (waarderend 
onderzoek), een methodiek voor 

positieve en duurzame verandering.   
 

Het lerend netwerk is bedoeld voor 
alle onderwijsmensen van alle netten 

en alle niveaus en voor andere 
mensen die bezig zijn met leren en 

opleiding. De deelnemers gaan aan de 
slag met een concreet 

veranderproject in de eigen 
(onderwijs)organisatie. 

ALLE INFO OVER HET NETWERK 

 

https://www.lerendnetwerk-

positiefonderwijs.org 
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