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WAT?
Tijdens deze masterclass krijg je handvatten 

aangeboden om op een procesmatige manier

wereldburgerschapstrajecten op school te

boosten. De volledige masterclass bestaat

uit een intensieve opstart tweedaagse en drie

aanvullende verdiepingsdagen. 

Je maakt kennis met mogelijke strategieën rond 

de verankering van wereldburgerschapseducatie

met een duidelijke visie, het vooropstellen

van concrete doelen, het ondersteunen van

transparante communicatie en de vergroting van

het draagvlak.

Daarbij wordt niet enkel gewerkt aan jouw

competenties als procesbegeleider, maar wordt

er ook stilgestaan bij de vraag wat een dergelijke

benadering van een brede school vraagt van

jouw organisatie als geheel. Je verdiept je

bovendien onder begeleiding van experts in

concrete probleemstellingen en vragen waaraan

je met een leergroep van maximaal vijftien

andere schoolbegeleiders zal werken.
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VOOR WIE? 
De masterclass richt zich tot school-externe

procesbegeleiders van (yet to become)

duurzame wereldburgerschapstrajecten in

alle graden van het basis- en secundair, in alle

onderwijsvormen:

• educatief medewerkers van een ngo of 

andere educatieve aanbieder

• pedagogisch begeleiders verbonden aan een 

koepel of net

• coaches, trainers, … die een dergelijke rol als 

externe op verschillende scholen opnemen

Vind ons op  
Twitter  |  Facebook  |  LinkedIn
www.wijzijnkruit.be

Hoogstraat 147 | 1000 Brussel 
0474 74 89 81
kruit@enabel.be
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WELKE MEERWAARDE?
Deze uitwisseling van expertise en ervaringen

binnen een veilige context is de katalysator van

jouw persoonlijk leerproces. De spreiding van

de contactmomenten laat toe om de versterkte

en nieuwe competenties meteen in de praktijk

uit te testen. Deze ervaringen worden nadien

opnieuw besproken in de leergroep. Bovendien

bouw je een netwerk van contacten op met

geëngageerde medeprocesbegeleiders uit

verschillende contexten.

Op het einde van deze Masterclass:

• verwoord je een authentieke visie op 

procesbegeleiding

• hanteer je een co-creatieve stijl in het 

omgaan met de uitdagingen van de school/

• scholen die je begeleidt bij het opzetten van 

duurzame wereldburgerschapstrajecten

• kijk je tevreden terug op de ontwikkeling van 

jouw competenties als procesbegeleider en 

die van jouw organisatie als geheel

• …ervaar je dat de effectiviteit van je 

begeleidingswerk is toegenomen en dat 

anderen dit erkennen

AANPAK? 
De Masterclass start met een korte online

bevraging voor de opstart van het traject. Dit

laat toe voldoende in te kunnen spelen op

centrale leervragen en verwachtingen.

De contactmomenten worden

methodisch ingevuld met oefeningen,

casusbesprekingen, theoretische

inzichten, vragenlijsten voor zelfonderzoek,

situatiespelen en andere actiegerichte

methoden. Hierbij is steeds voldoende

oog voor de concrete vragen die jij je stelt

over je competenties, je opvattingen, je

positie en je rol als procesbegeleider in een

school/scholen. Dit wordt aangevuld met

opdrachten en kleine experimentjes die bij

wijze van ‘huiswerk’ worden opgegeven in de

weken tussenin. 
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OVER DE BEGELEIDERS

De Masterclass ‘Procesbegeleiding 

en het opzetten van duurzame 

wereldburgerschapstrajecten’ is een 

initiatief van Kruit, het kenniscentrum voor 

wereldburgerschapseducatie. 

De inhoudelijke uitwerking wordt verzorgd 

door Kruit, 11.11.11 en Schoolmakers. 

De concrete begeleiding is in handen van 

Saskia Vandeputte en Yves Larock van 

Schoolmakers. Schoolmakers begeleidt leer- 

en veranderprocessen in scholen, van kleuter- 

tot volwassenenonderwijs. 

• Saskia Vandeputte 

Saskia begeleidt schoolteams met vragen 

naar omgaan met diversiteit en het 

ontwerpen van krachtige leeromgevingen & 

toekomstgerichte opleidingen.

• Yves Larock 

Yves gaat steeds op zoek naar hoe we 

samen pittige uitdagingen op school 

aan moeten gaan en welk leiderschap 

dat vraagt. Hij is ervan overtuigd dat een 

cocreatieve aanpak goesting, motivatie en 

energie geeft bij leerkrachten, leerlingen, 

directies én ouders.

CONTACT
Erika Nobels

erika.nobels@enabel.be

+32 (0)474 74 89 81

IN SAMENWERKING MET

PRAKTISCH
Data

• Residentiële tweedaagse: 16 en 17 

november 2020

• Drie verdiepingsdagen: 14 januari 2021, 11 

maart 2021 en 27 mei 2021

Locatie

• Residentiële tweedaagse: Kasteelhoeve 

Wange | Eliksemstraat 26, B-3400 Wange 

(Landen)

• Drie verdiepingsdagen: Espace Jacqmotte | 

Hoogstraat 139, 1000 Brussel  

Kostprijs 

De volledige masterclass (vijf volle 

contactdagen begeleid door twee 

schoolmakers) wordt jou aangeboden door 

Kruit.  

Deelnemers betalen enkel de kosten voor 

het tweedaags volpension verblijf in de 

Kasteelhoeve Wange. 

Deze kost bedraagt 250 euro.

Inschrijven 

Via dit formulier.

Vind ons op  
Twitter  |  Facebook  |  LinkedIn
www.wijzijnkruit.be

Hoogstraat 147 | 1000 Brussel 
0474 74 89 81
kruit@enabel.be

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewskcxOGISIO1nFEc3oQrx_1Zt-W44-SE4dx6fHUzyMapfKQ/viewform

