
 

INSPIRATIENAMIDDAG ENERGIE VOOR LEREN 
De Proeftuin – a new way of teaching 

Wil je dat kinderen en jongeren weer 
meer zin krijgen om te leren? Wil je 
ook zelf de energie volop voelen stro-
men? Wil je kinderen en jongeren  
intrinsiek motiveren en betrekken bij 
hun eigen leerproces?  
 
Wil je hun nieuwsgierigheid, creati-
viteit en zelfstandigheid prikkelen? 
Kies je voor onderwijs dat afgestemd 
is op hoe de huidige generatie leert? 
Dan is deze inspiratienamiddag iets 
voor jou!  
 
Laat je inspireren in onderwerpen 
zoals: flexibele structuren, cyclisch 
werken, zelfsturende teamwerking, 
exploratiedrang, jaardoorbrekend 
werken, verbondenheid, initiatief  
nemen en verantwoordelijkheid dra-
gen … 

PRAKTISCHE INFO 
 

• dinsdag 6 maart 2018 
• 13.00 – 18.00 uur 
• campus Hemelrijk 

Hemelrijk 25, 3500 Hasselt 
• kostprijs: 45,00 euro 

 

INSCHRIJVEN 
 
online via 
ucll.be/inspiratienamiddagproeftuin 
uiterlijk woensdag 21 februari 2018 
 
Na inschrijving nodigen we jou 
vanaf vrijdag 23 februari via mail uit 
om je keuze te maken in het aanbod 
van workshops en getuigenissen. 



 

PROGRAMMA 
 

13.00 – 13.15 u. ontvangst 

13.15 – 13.30 u.  muzische opening en intro Ann Deburchgrave, opleidings-
hoofd bachelor Kleuteronderwijs Hasselt 

13.30 – 14.00 u. studenten, ouders, alumni en docenten aan het woord 

14.00 – 15.00 u.  keynote Ludo Heylen, directeur CEGO (Centrum voor  
Evaringsgericht Onderwijs) 

15.00 – 16.30 u. keuzeworkshops 

16.30 – 17.15 u.  visie op 'energie voor leren': getuigenissen 

17.15 – 18.00 u.  receptie en netwerken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOELPUBLIEK 
 

De inhoud van deze inspiratienamiddag is geschikt voor leraren uit het basis- 
en secundair onderwijs, directies, pedagogisch begeleiders en iedereen met  
interesse in leren van binnenuit. 
 

DE PROEFTUIN 
 

Op www.ucll.be/proeftuinkleuteronderwijs vind je meer informatie over dit 
innovatief traject voor toekomstige kleuteronderwijzers.  
Volg anewwayofteaching op Instagram voor meer beelden en verhalen. 
 

CONTACT 
 

Voor vragen of meer info over deze inspiratienamiddag, neem contact op met 
Ann Deburchgrave via mail naar ann.deburchgrave@ucll.be of telefonisch op 
het nummer +32 (0)11 180 500. 

Vanuit onze ervaringen in het werken met studenten willen we je la-
ten voelen wat ervaringsgericht onderwijs kan betekenen voor jouw 
leerlingen, voor jouw klaspraktijk en voor jezelf. We willen  
leraren energie, ambitie, dromen en veerkracht geven om met veel 
zin, vertrouwen en een vleugje wankelmoed in de klas te staan. 

Jolien Bylois, Karlien Hermans en Evelien Vanderaerden  
kernbegeleiders Proeftuin 

http://www.ucll.be/proeftuinkleuteronderwijs
mailto:ann.deburchgrave@ucll.be

