LEEREXPEDITIE U.LAB
INSPIRATIESESSIE
Wil je meer weten over Leerexpeditie
U.Lab? Bezoek dan vrijblijvend een
inspiratiesessie op:
• donderdag 31 augustus om 15:00 uur
• vrijdag 8 september om 13:30 uur
Meld je hier aan voor een inspiratiesessie.

CONTACT
Mieke Haverkort @ KreatieKracht
mieke@kreatiekracht.nu | 06-25590859
www.kreatiekracht.nu
Timo Wesenaar @ Fontys Educational Designers
timo.wesenaar@fontys.nl | 06-52072361
www.fontyseducationaldesigners.nl

Een unieke leerexpeditie voor onderwijsvernieuwers
op het grensvlak van:
• onderwijsinnovatie
• persoonlijke ontwikkeling
• actieonderzoek

Leerexpeditie U.Lab

LEREN DOOR TE DOEN. DOEN DOOR TE LEREN.

LEEREXPEDITIE U.LAB
Ben jij betrokken bij het initiëren en
begeleiden van onderwijsvernieuwing?
En ben je op zoek naar een
professionaliseringstraject waarbij je leert
door te doen en doet door te leren? Dit
najaar nemen we je graag mee op een
intensieve persoonlijke en collectieve
leerexpeditie. Een leerexpeditie waarbij je
het werken aan een eigen praktijkvraagstuk
combineert met het ontwikkelen van jouw
(persoonlijke) leiderschapsvaardigheden.
En waarbij offline en online leren met elkaar
worden afgewisseld.

“THE FUTURE IS NOT SOME
PLACE WE ARE GOING,
BUT ONE WE ARE CREATING.
THE PATHS ARE NOT TO BE
FOUND, BUT MADE.
AND THE ACTIVITY OF
MAKING THEM,
TRANSFORMS BOTH THE
MAKER AND THE
DESTINATION.”
- JOHN H. SCHAAR

COMPLEXE UITDAGINGEN

U.LAB

De complexiteit van de vraagstukken in het
onderwijs neemt toe. Daarmee is het vorm
geven aan duurzame onderwijsontwikkeling een steeds grotere uitdaging
aan het worden. Veel van de aandacht
rondom onderwijsontwikkeling gaat uit
naar het ‘wat’, maar veel minder naar het
‘hoe’ en ‘waarom’. En juist in het ‘hoe’ en
‘waarom’ van onderwijsontwikkeling ligt de
sleutel tot werkelijke vernieuwing.

In september start vanuit MIT de 4 e
leergang van U.Lab; een online cursus
voor het werken met Theory U. In het
online gedeelte worden de theorie en de
diverse werkvormen rondom Theory U
behandeld. De kracht van de leergang zit
echter in het offline van en met elkaar
leren over Theory U in een professionele
leergemeenschap. Een krachtige
leeromgeving van mensen die samen met
elkaar ontdekken, leren, innoveren en
cocreëren. Een leergemeenschap die
samen de U als een soort ontdekkingsreis
doorloopt.

THEORY U
Theory U - ontwikkeld door Otto Scharmer
van MIT - is een benadering om een
positieve en diepgaande verandering in
mensen, teams en organisaties te
realiseren. Het biedt een procesmodel voor
creativiteit en innovatie waarbij persoonlijke
ontwikkeling, teamontwikkeling en
organisatieontwikkeling hand in hand gaan.

DEELNEMERS
Alle deelnemers aan de leerexpeditie zijn in hun professionele rol al betrokken bij het
initiëren en/of begeleiden van onderwijsvernieuwing of staan op het punt om deze stap te
zetten. Als vertrekpunt voor de expeditie kies je een eigen praktijkvraagstuk. Aan de hand
daarvan wil je graag samen met anderen bewust en actief aan je eigen ontwikkelproces
werken. De deelnemers vormen gedurende de leerexpeditie samen een professionele
leergemeenschap.

LEERDOELEN
De leerexpeditie is er op gericht om aan de hand van een eigen praktijkvraagstuk nieuwe
praktisch toepasbare inzichten en vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van:
• persoonlijk leiderschap: ontwikkelen van meer zelfbewustzijn
• communicatie: dialoog en diep luisteren
• samenwerking & cocreatie: omgaan met complexiteit en diversiteit
• creativiteit: ontwikkelen van innovatieve ideeën en werkwijze
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Leerexpeditie U.Lab
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PRAKTISCHE INFORMATIE

INVESTERING

INSCHRIJVING

Inspiratiesessie: Een introductie op de leerexpeditie wordt gegeven tijdens een
inspiratiesessie. Je kunt je vrijblijvend aanmelden voor een
inspiratiesessie op 31-8 of 8-9.

De kosten voor Leerexpeditie U.Lab
bedragen 750 euro per persoon (incl.
koffie/thee, syllabus). In veel gevallen kan
de Leerexpeditie in overleg met je
leidinggevende uit je professionaliseringsbudget worden bekostigd.

Inschrijven kan via het online
aanmeldformulier. Na aanmelding krijg
je een ontvangstbevestiging van de
inschrijving per e-mail. Je inschrijving is
pas definitief bij voldoende deelname
en na voldoening van het volledige
bedrag voor Leerexpeditie U.Lab aan
KreatieKracht.

Looptijd:

Leerexpeditie U.Lab duurt in totaal 14 weken in de periode september
tot en met december 2017.

Bijeenkomsten: Er zijn 7 tweewekelijkse bijeenkomsten van een dagdeel. Deze
bijeenkomsten vinden steeds plaats op donderdagmiddag van 13:30
tot 17:00 uur. De bijeenkomsten vinden plaats op 14-9, 28-9, 12-10,
26-10, 9-11, 30-11 en 14-12.
Deelnemers:

15-35 personen

Studiebelasting: Ca. 4-8 uren per week, inclusief contacttijd. Je werkt daarbij voor een
deel aan je eigen praktijkvraagstuk.
Locatie:

Eindhoven. Definitieve locatie wordt z.s.m. bekend gemaakt.

LESMATERIALEN
Materialen:

Bij de start van de leerexpeditie wordt een syllabus verstrekt met
algemene en verdiepende informatie.

VOORWAARDEN
De leerexpeditie vindt doorgang bij
minimaal 15 deelnemers. Je wordt uiterlijk
1 week voor aanvang van Leerexpeditie
U.Lab (vóór 8 september 2017) op de
hoogte gebracht van de definitieve
doorgang. Een telefonisch intakegesprek
kan deel uitmaken van de
aanmeldprocedure.

BEGELEIDERS

Voorbereiding:

Voorafgaand aan de leerexpeditie volg je de online MIT cursus “U.Lab
0.x” via www.edX.org. Deze korte online cursus duurt ca. 1,5-2 uren
en biedt een introductie op de concepten die tijdens de Leerexpeditie
aan de orde komen. Tevens werk je aan een voorbereidende opdracht.

Mieke Haverkort is Master of Education (MEd) en auteur
van het boek ‘Duurzaam pionieren in het onderwijs’.
Met haar onderneming KreatieKracht richt zij zich als
procesbegeleider en coach op sociale innovatie in het
onderwijs.

Online cursus:

Tijdens de leerexpeditie wordt het online cursusprogramma van MIT
“U.Lab 1.x” aangehouden. Je bepaalt zelf in welke mate je daar
gebruik van maakt. Via www.edX.org kun je je aanmelden. Daarnaast
maken we als professionele leergemeenschap gebruik van een online
communicatieplatform op www.presencing.org.

Timo Wesenaar is organisatiepsycholoog en houdt zich
bezig met de invloed die individu en organisatie op elkaar
uitoefenen. Bij Fontys houdt hij zich met name bezig met het
creëren van ruimte voor talentontwikkeling voor docent en
student.

Afronding:

Voor het afronden van het online gedeelte van “U.Lab 1.x” is het
mogelijk om een officieel certificaat aan te vragen. De kosten voor dit
certificaat zijn 99 US dollar via www.edX.org.

KreatieKracht
Fontys Educational Designers

