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Graag brengen wij u op de hoogte van drie nieuwe publicaties (klik op blauwe titel voor download):
Onderwijs, basisschool
Een bundeling van vier artikelen die een kijkje geven in de keuken van een basisschool waar met ervarend leren gewerkt wordt: Vries, Albert de (red.), Wendy Kattenpoel, Anne Machiel & Marjan Rensink
(2014): Naar zelf denkende en zelfstandig handelende leerlingen én leerkrachten. De Noorderkroon,
Enschede / Academie voor Ervarend Leren, Arnhem.
Participatie, zorgbakkerij
Op de zorgbakkerij Iambe, in Amsterdam, bereidt men zich voor op de ontwikkelingen in de zorg, de
WMO en de overgang naar de gemeenten van het zorgbudget, door zelf het thema ´participatie´ actief
op te pakken. Een kijkje in hun keuken:
Versterken participatie op Iambe. Verslag van een project april-juli 2014.
Leiderschap
In het tijdschrift Opleiding & Ontwikkeling verscheen in de reeks Leiderschapsontwikkeling het artikel:
Derksen, Karin & Vries, Albert de (2014): Leidinggeven is werken met wat zich aandient. O&O, tijdschrift voor HRD, jrg 27, nr. 3, blz. 8-13.

NIEUW: Ontwikkeltraject voor het coachen van vergaderwerkplaatsen.
We worden benaderd door mensen die begeleid of ondersteund willen worden om het Ervarend Leren
in een organisatie in te voeren en te verzorgen. Daarbij volgen we het principe van ‘leren op de werkplek’. We hebben hiervoor een ontwikkeltraject opgezet van januari tot mei 2015 voor (interne) begeleiders, coaches en leidinggevenden.

‘De (team)vergadering kan worden ingericht als ‘werkplaats’ voor ervarend leren. Vergaderen wordt dan
interessant, spannend, verrassend. Je brengt eigen vraagpunten in vanuit directe betrokkenheid. Je deelt
wat jou bezighoudt met collega’s. Je collega betrekt jou bij zijn vraagpunten. Het vergaderen werkt inspirerend, gemeenschapsvormend en versterkt de initiatiefkracht van de deelnemers.’
Voor dit ontwikkeltraject kunt u zich nog inschrijven. Dit traject is ook geschikt voor professionals die
werkzaam zijn in organisaties buiten de sector van zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke
handicap. Een dergelijke traject kan ook ‘in company’ verzorgd worden .

