
INHOUD
Het postgraduaat Ervaringsgericht ontwikkelen in groe-

pen omvat 20 studiepunten verdeeld over 2 modules. 

De eerste module legt de basis voor ervaringsleren. De  

tweede module  doet  je nieuwe praktijken ontdekken. 

Om het ervaringsleren zoveel mogelijk binnen de 

opleiding te realiseren kiezen we voor drie meerdaagse 

sessies, voor geïnspireerde lesgevers uit de praktijk, 

voor projecten in eigen organisatie en voor gecoacht 

projectwerk in groepjes.

Module 1: ervaringsgericht ontwikkelen basic 
(10 studiepunten)

• 28/9/18: kennismaking met elkaar en met het 

programma

• 3-4-5/10/18: residentiële driedaagse waar je het 

effect op jezelf en de groep ervaart via een mix van 

acties en active reviewwerkvormen. Metarefl ecties 

en theorie leggen de brug naar de opdracht voor de 

volgende driedaagse. 

• Tussentijds: 2 coaching momenten en 4 inspiratie-

dagen

• 19/10/18: groepsontwikkeling lezen, stimuleren en 

inzetten 

• 9/11/18: gepaste acties ontwerpen en design van een 

programma

• 23/11/18: de juiste vraag en het begeleiden van 

refl ecties

• 07/12/18: begeleidersinterventies en –houding

• 19-20-21/12/18: driedaagse. Je begeleidt een actie 

met de nodige refl ecties. We verdiepen via feedback 

en metarefl ectie. In een refl ectieverslag beschrijf je 

jouw leerproces en hoe je dit gaat inzetten in jouw 

job.

Module 2: ervaringsgericht ontwikkelen divers 
(10 studiepunten)

• Je kan zelf bepalen waarin je verder wilt speciali-

seren. Zo kan jezelf een project voorstellen waarmee 

je aan de slag wilt gaan in een projectgroepje.

• Vier inspiratiedagen en twee coaching momenten. 

• 8/02/19: via kunst komen tot  persoonlijke verande-

ringsprocessen 

• 22/02/19: werken met natuuroefeningen in jeugd-

psychiatrie

• 15/03/19: werken met forumtheater voor jongeren 

en volwassenen 

• 29/03/19: werken met paarden voor kwetsbare 

jongeren 

• 29/03/19 - 25/05/19: projectuitvoering ter plaatse

• 23/05/19 en 24/05/19: elke projectgroep blikt terug 

op hun leerproces en presenteert dit creatief op deze 

tweedaagse en neemt zo iedereen mee in een breed 

leerverhaal.

Met dit postgraduaat leren groepsbegeleiders de methodiek van het ervaringsleren toe te passen om zodoende hun 

groep en de groepsleden te stimuleren in hun ontwikkeling. 

We verbreden de actiemogelijkheden van ervaringsleren door naast outdoor & adventure ook in te zetten op mu-

zisch werken, werken met paarden en honden, koken, creatief werken, sport, natuurbeleving, project- en atelierwerk 

en werken met dynamics.

POSTGRADUAAT
ERVARINGSGERICHT 
ONTWIKKELEN IN GROEPEN



VOORKENNIS
• Ervaring hebben in het begeleiden van groepen 

vanuit een ontwikkelingsperspectief. Dit kan zowel 

werk, stage of een vrijetijd zijn.

• In staat zijn om het ervaringsleren te ontdekken in 

andere contexten, met andere actievormen.

LOCATIE EN DATA
17 lesdagen van 5 oktober 2018 tot en met 31 mei 2019. 

De lesdagen zijn telkens op vrijdag van 9u30-17u.  

De coaching momenten worden, waar mogelijk,  

gekoppeld aan de lesdagen.

Lesdagen van de eerste module: campus Sociale School, 

Groeneweg 151, Heverlee.

Lesdagen van de tweede module: bij de lesgever, of  

campus Sociale School, Groeneweg 151, Heverlee.

PRIJS
1700 euro. Dit omvat alle kosten zoals  cursusmateriaal, 

en verblijf tijdens residentiële dagen.

CONTACT
Voor inhoudelijke info: Joris Piot, joris.piot@ucll.be

Voor praktische info: Valérie Sysmans,  

valerie.sysmans@ucll.be

Meer info en inschrijven:  

www.ucll.be/ervaringsgericht-ontwikkelen.

Volledig aanbod navormingen UCLL:  

www.ucll.be/navormingen


