
Wat? 

Ben je op zoek naar een andere manier om mensen met elkaar te laten communiceren? 
Merk je dat het soms handig zou zijn om minder in te zetten op een 'talige' manier van
reflecteren? 
Merk je dat er soms haperingen zijn bij de overgang van doen naar denken en terug? 
Wil je zelf ervaren hoe het is om op een creatieve, speelse en actieve manier na te denken
over en terug te kijken op een groepsopdracht? 
Zoek je naar manieren om in groepen het gesprek op gang te helpen of te houden?

voor wie?wanneer?

Active Reviewing
Leer meer te halen uit reflectiemomenten!

Voor leerkrachten uit het lager- en secundair
onderwijs, leerlingbegeleiders en
(zorg)coördinatoren die kennis hebben van
het ervaringsleren of een gelijkwaardige
ervaring hebben.

Zaterdag 11 03 2023
9:00 uur - 17:00 uur

In deze themadag maak je kennis met een reflectietechniek die (klas)groepen
uitnodigt om actief te (leren) reflecteren voor, na of tijdens groepsopdrachten. In
deze actieve, creatieve en soms speelse manier van werken leren mensen om
vanuit hun eigen ervaring met elkaar in gesprek te gaan. We isoleren reflectie
niet, integendeel: we zoeken naar zoveel mogelijk verbinding met de activiteit of
de meegemaakte ervaring.

Via groepsopdrachten krijg je als deelnemer activiteiten aangeboden, waarbij
Active Reviewing werkvormen naadloos aansluiten. Op niveau van de begeleiders
worden de werkvormen besproken en worden linken gelegd naar de klas/school
praktijk. 

Aan de hand van activiteiten en de daaruit voortkomende ervaringen, bouwen
we het theoretisch kader op van de Active Reviewing reflectietechniek.
Vervolgens oefenen we dit in concrete situaties.



Kostprijs? 

Waar?

Doelstellingen

parkeren kan op de 2 parkings van Delhaize in de Alexander
Franckstraat Boechout. Van hier is het nog 100m tot aan het lokaal
via een voetgangersweg (Pastoorsleike).
ook te bereiken per trein, bus en fiets!

Parklokaal Boechout, George Van Raemdockpark gemeente Boechout
Hoe bereiken?

alle materiaal
 begeleiding
lunch en koffiepauzes

110 euro 
Hierin zijn inbegrepen: 

je maakt kennis met Active Reviewing
reflectietechnieken
je ervaart zelf hoe deze techniek jou kan aanzetten tot
reflecteren
je ervaart dat een gesprek over de activiteit net zo leuk
kan zijn als de activiteit zelf
je kan tijdens reflecties de betrokkenheid van
deelnemers verhogen 
je onderzoekt hoe je deze reflectietechniek kan
toepassen in de klascontext

Contact? 
0486 71 43 85

bert.wouters@krachtigonderwijs.be
www.krachtigonderwijs.be

 

hoe inschrijven? 
 

www.krachtigonderwijs.be / aanbod
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