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Innovatietrainingen voor de
culturele sector
De hedendaagse maatschappij en de ontwikkelingen in het onderwijs stellen
andere eisen aan vakdocenten en culturele instellingen dan voorheen. Dit vraagt
om een andere manier van denken, leren, samenwerken en werken waarbij je
jezelf (opnieuw) uitdaagt en je je laat inspireren door anderen en vice versa.
Voor het kunstonderwijs verzorgt Wil’skracht trainingen op het gebied van
ontwikkelings- en veranderingsprocessen. De trainingen zijn gericht op het
vernieuwen van de organisatie op het gebied van kenniscreatie,
onderwijsinnovatie m.b.t. de 21st century skills en productontwikkeling waarbij
de focus ligt op de ontwikkeling van creativiteit binnen het onderwijs.
Van losse workshops, lezingen tot 20 daagse training; samen kijken we naar de
ideale oplossing voor uw culturele team/organisatie. Alle trainingen zijn
maatwerk en sluiten aan bij het niveau, de kennis en leerdoelen.
Heeft u na het lezen van deze folder vragen of wilt u een vrijblijvend gesprek? Bel
of mail ons!

info@wils-kracht.nl
Wilma Tellings: 06 466 081 78

1 van 8

Doelen

Vanuit onze expertise is een heldere visie ontwikkeld over kennis- en onderwijscreatie
tussen culturele medewerkers / beleidsmedewerkers en het reguliere onderwijs met als
doelen:
1. het versterken van de eigen positie in de kennisinfrastructuur;
2. start en vormgeving van een open innovatie waarbij de culturele instelling
transformeert naar een open, vraaggestuurde, ondernemingsgerichte
kennisinstelling;
3. het verbeteren van de input vanuit de behoeften van het onderwijs;
4. meer en betere producten en diensten die voorzien in de behoeften van onze
nieuwe generaties;
5. realisatie culturele en reguliere leerlijn creativiteit;

Trainingen en werkwijze

Om deze doelen te bereiken maken we trainingen op maat waarbij de mogelijkheden,
kwaliteiten, ontwikkelingen en wensen van uw culturele organisatie centraal staan. De
trainingen zijn praktijk gericht en voorzien van actuele wetenschappelijke en
onderwijskundige ontwikkelingen. We werken op locatie binnen uw
onderwijsorganisatie.
Doelgroep: docenten cultuureducatie, scholen po en vo, ICC’ ers, directie en
management. Niveau van de training: post HBO waarbij uitgegaan wordt dat de
deelnemers een HBO/ Wetenschappelijk denk- en werkniveau hebben. Er zijn verder
geen vooropleidingseisen vereist. Studiebelasting per 10 dagdelen is 25 uren.

Wie zijn wij?

• Wilma Tellings: psychodidacticus communicatie en psychologie. Wilma is naast
psychosociaal therapeut voor bedrijven trainer en specialist op het gebied van
communicatie, psychologie, metaprogramma’ s en co creaties.
• Frank Tellings: werkte in het cultuuronderwijs binnen po, vo en hbo onderwijs als
didacticus en onderwijsontwikkelaar. Is begeleider en ontwikkelaar toponderwijs bij
stichting Primair Onderwijs Prisma, VDM Duitsland adviseur en trainer bij meerdere
cultuurorganisaties binnen innovatietrajecten. Specialist op het gebied van 21st
century skills, innovatie onderwijs en creatieve ontwikkeling.
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Een greep uit onze klanten &
trajecten
CKB & primair onderwijs Bergen op Zoom

Traject 3
In samenwerking met het primair onderwijs, natuurorganisaties (natuurpodium) en het
theater werkt een multi disciplinair team binnen een kenniscreatie team aan een leerlijn
creativiteit en voert de testfasen uit bij de onderwijspartners. Het CKB positioneert zich
hiermee binnen Bergen op Zoom als kennisinstituut.

Nieuwe Veste Breda

Traject 2
Een multi disciplinair team - bestaande uit directie, ICC’ ers, fotografie, theater, dans,
beeldend, muziek, scholen) - legt de focus op creativiteit.

Zeeuwse muziekschool

Traject 1
Een introductie op de 21st century skills voor het gehele organisatie team.

Rick Weert (kunstencentrum)

Traject workshops
Training in co creatie externe organisaties i.s.m. 2-act.nu coaching Venlo

De Domijnen Sittard - Geleen

Traject 1
Training leidinggevenden 21st century skills binnen de organisaties bibliotheek,
Kunstencentrum, museum, archief, Stadsschouwburg Sittard-Geleen.

De Lindenberg - Nijmegen

Traject - studiedagen / lezingen
Afdeling cultuureducatie scholen & primair onderwijs studiedagen op het gebied van
21st century skills.
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Basistraining - traject 1

Bewust en
inspirerend
innoveren met
21st Century
skills

In deze 10 daagse training á 3 uren op locatie wordt het team ondergedompeld in
onderwijsontwikkeling, 21st century skills, 21st century docent, creativiteit, didactiek en
kenniscreatie.
Wat aan de orde komt in deze training:
• LSD (commnunicatietechnieken)
• Metaprogramma’ s m.b.t. gedrag & didacitiek binnen samenwerken
• Skills 21st century
• Visie leerlijn creativiteit
• Creativiteits analysen
• Co creatie
• Kennisconstructie
Maximaal aantal deelnemers: 15
Studiebelasting; 15 uren
Kosten voor 10 dagdelen € 11.000,- excl. reiskosten. BTW vrijgesteld.
Incl. lesklapper, lesmateriaal, online toegang presentaties.
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Verdiepingstraining - traject 2

21st Century skills
Focus op
creativiteit

In deze 10 daagse training á 3 uren op locatie wordt de 21st century skill ‘creativiteit’
vertaald naar een framework voor creatieve ontwikkeling. De training geeft inzicht in
hoe je creativiteit kunt analyseren, expliciet kunt maken en binnen het cultuuronderwijs
multidisciplinair kunt vertalen naar een leerlijn. De verdieping naar empowering
onderwijs, didactische vaardigheden en gamification geven de basis voor
onderwijsontwikkeling.
Wat aan de orde komt in deze training:
• LSD met verdieping zintuigweergavesystemen
• Metaprogramma’ s in praktijk kenniscreatie
• Analyse creativiteit
• Basis leerlijn creativiteit
• Kenniscreatie trainen
• Co creatie trainen
• Empowering onderwijs
Maximaal aantal deelnemers: 15
studiebelasting: 15 uren
Kosten voor 10 dagdelen € 11.000,- excl. reiskosten. BTW vrijgesteld.
Incl. lesklapper, lesmateriaal, online toegang presentaties.
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Verdiepingstraining - traject 3

21st Century
skills
Product
ontwikkeling

In deze 10 tot 20 daagse training á 3 uren op locatie wordt binnen uw team een leerlijn
ontwikkeld met onderwijspartners en/of organisaties binnen uw werkgebied. Hier wordt
de positie van uw organisatie versterkt binnen de kennisinfrastructuur van uw
werkgebied en kunt u nieuwe inzichten in onderwijs in praktijk brengen.
Wat aan de orde komt in deze training:
• Kenniscreatie m.b.t. ontwikkeling leerlijn creativiteit
• Testfasen onderwijs partners
• Digitale vormgeving leerlijn
• Presentaties onderwijsorganisaties binnen uw werkgebied

Maximaal aantal deelnemers: 15
Studiebelasting: 25 uren
Kosten voor 10 dagdelen € 11.000,- excl. reiskosten. BTW vrijgesteld.
Kosten voor 20 dagdelen € 20.500,- excl. reiskosten. BTW vrijgesteld.
Incl. lesklapper, lesmateriaal, online toegang presentaties.
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Losse trainingen - traject
workshops / lezingen

21st Century

skills
Studiedagen

Studiedagen / lezingen die in het teken staan van 21st century skills zijn duren
gemiddeld 3 uren voor een dagdeel en 5 uren voor een dag excl .pauze. De
studiedagen kunnen met een vrij programma worden ingevuld of een thema.
Doelgroep zijn ICC’ ers, cultuurdocenten, directie / management, leerkrachten.
Kosten studiedag / lezing € 875,- excl. reiskosten. BTW vrijgesteld.
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Contact
Wil’skracht
Bezoekadres: BOEZst gebouw
Hagelkruisweg 2, 5993 SC Maasbree
Telefoonnummer: 06 466 081 78
Email: info@wils-kracht.nl
www.wils-kracht.nl
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