Groeikaseffect – Versterkt eigenaarschap
PLANNING
Intakegesprek

Op afspraak

Opstart 4-daagse

26 februari tot en met
1 maart

•
•
•
•

Terugkomdag

20 maart

Ervaringen startweek delen

Interventierepertorium

Halve dag 23 april

Voorbereiding eigen case

Interventierepertorium

8 mei tot en met 10
mei

Aan de hand van persoonlijke cases en concrete praktijkvraagstukken gaan deelnemers
elkaar vooruit helpen

Planningsdag

28 mei

•
•

Kennismaking begeleider
Groeinoden en verwachtingen verkennen
Werken aan de condities om samen te leren
Basis leggen van een effectieve leergroep

Op basis van de ervaringen van de afgelopen maanden bepalen we thema’s waar
we tijdens de verdiepingsdagen mee aan de slag zullen gaan
Samenstelling projectgroep rond gekozen thema. Elke projectgroep werkt een
leersessie uit voor de andere deelnemers

Verdiepingsdag

25 juni

Leersessies

Verdiepingsdagen

12 en 13 september

Leersessies

Verdiepingsdag

24 september

Leersessies

Integratiedagen

27 november tot en
met
29 november

•
•
•
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Integratie van het geleerde in je persoonlijke ontwikkeling en je loopbaan
Terugblik naar het voorbije leertraject maar ook vooruitkijken naar vervolg van ieders
leerproces
Via een persoonlijk integratiewerk geeft elke deelnemer op een creatieve en
persoonlijke manier uitdrukking aan zijn/haar leerproces

PRAKTISCHE INFORMATIE
Om voldoende diepgang in het leren te garanderen, werken we hoofdzakelijk residentieel.
We beperken ons tot een leergroep van maximum 14 deelnemers.

Locatie residentieel: Kasteel Mariagaarde, Hoepertingen
Locatie niet-residentiële lesdagen: 3hoog, Leuven

KOSTPRIJS
•

Non-Profit: €2.500,00 (excl. BTW & excl. residentiële verblijfskosten van ongeveer €660 )

•

Profit: €3.000,00 (excl. BTW & excl. residentiële verblijfskosten van ongeveer €660)

Obelisk is een erkende dienstverlener voor KMO-Portefeuille voor opleidingen onder het nummer DV.O106386

INHOUDELIJK CONTACTPERSOON
Goele Vanhelmont – goele.vanhelmont@obelisk.be – 016 61 65 65

MEER INFORMATIE & INSCHRIJVEN
Katrijn Lietaer – back-office@obelisk.be – 016 61 65 65
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