Expertprogramma
Beeldende Teamontwikkeling
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•
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•
•

Vijfdaags programma
Werksituaties omzetten naar leersituaties
Het mobiliseren van kennisdeling en expertise
Zichtbaar maken van de ontwikkeling geeft voortdurende leerimpulsen
Peer Feedback, virtuele leerinteractie en reflectie verdiepen het team
Leertechnologie is onlosmakelijk verbonden met leren en ontwikkelen

In een inspirerend, vijfdaags programma wordt jij opgeleid tot Expert Beeldende Teamontwikkeling.
Samen met jou ontwikkelen we een kant-en-klaar Beeldend Teamontwikkelingsprogramma inclusief
presentatie, oefeningen en passende leertechnologie voor de eigen praktijk. Beeldende
Teamontwikkeling zorgt samen met Het Leerplatform voor de accelerator van leren en ontwikkelen in
de organisatie.

De achterliggende visie op Beeldende Teamontwikkeling
Werkplekleren is de didactiek achter dit programma, waarin volop gebruik wordt gemaakt van
leertechnologie. Het Expertprogramma werkt volgens Het Model van Werkplekleren met
Leertechnologie, dus leren en presteren voor de eigen werkpraktijk. De didactiek is anders dan
gebruikelijk en gaat uit van samen leren in een betekenisvolle dialoog die resulteert in een gedeelde
betekenis over objecten, handelingen, momenten, argumenten, opvattingen en visies. Beeldende
Teamontwikkeling versterkt de leer- & ontwikkelfunctie van een organisatie dusdanig zodat het
adaptief vermogen toeneemt.
Context
CSS Breda is een leertechnologie- & trainingsbureau dat bedrijven en instellingen op weg helpt naar
Werkplekleren met Beeldende Leertechnologie. De Expertprogramma’s zijn educatieve diensten van
CSS Breda. Als je dit Expertprogramma succesvol hebt afgerond, ben je in staat om jouw eigen
Beeldend Teamontwikkelingsprogramma te verzorgen.
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Kenmerken

•
•
•
•

5 bijeenkomsten op locatie van CSS Breda, inclusief actieve lunch
Instroomniveau deelnemers hbo/wo met trainersaffiniteit
Studiebelasting van 100 uur (40 uur training, 40 uur praktijkopdrachten, 20 uur werkplekleren)
Kant-en-klaar Beeldend Teamontwikkelingsprogramma van 2 dagdelen voor jouw eigen werkpraktijk
met een geprepareerde Teamscan en een Peer Feedback Community (PFC)

•
•
•
•
•
•
•

Validatie door CSS Breda (jouw product wordt mede eigendom van CSS Breda)
Richt zich op de toegevoegde waarde voor jouw organisatie en groepen, bij voorkeur teams
Focus op onderwerpen die bij teamontwikkeling centraal staan
Eenmaal zelf leren, daarna anderen trainen
Een inspirerende en beeldende trainer
Certificaat “Expert Beeldende Teamontwikkeling”
Inschrijving in register Academie voor Werkplekleren
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