Ben jij al klaar voor de 21e -eeuwse vaardigheid:
creatief denken?
In-company training speciaal voor docenten in MBO, HBO en VO
Creatief denken en handelen is “het vermogen om nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare
ideeën voor bestaande vraagstukken te vinden”. Het zijn vaardigheden die in het veranderende
onderwijs onmisbaar zijn. ‘Zenden’ is uit, het nieuwe onderwijs vraagt om eigentijdse werkvormen.
De enige constante is verandering. Als docent maar zeker ook als leerling moet je flexibel zijn en je
snel kunnen aanpassen aan die veranderingen. Deze energieke training laat je hier actief mee aan de
slag gaan; èn wordt door veel mensen ook nog eens ervaren als een geweldige teambuilding!

De volgende vaardigheden horen bij creatief denken en
handelen:
 het kennen en hanteren van creatieve technieken;
 het denken buiten gebaande paden;
 nieuwe samenhangen kunnen zien;
 het durven nemen van (verantwoorde) risico’s;
 fouten kunnen zien als leermogelijkheden;
 een ondernemende en onderzoekende houding.

Wat gaan we doen dan?
Wij organiseren een energieke, uitdagende en creatieve trainingsdag voor iedereen die deze
vaardigheden wil trainen en kennis wil maken met creatieve denktechnieken. Je maakt kennis met de
spelregels voor een goede brainstorm, oefent met diverse werkvormen om aan problemen te
werken, en leert waar je als procesbegeleider van een brainstorm op let. Je krijgt inzicht in de theorie
van creatief denken, maar gaat vooral in een dynamisch tempo actief zelf aan de slag. Door te doen
vergroot je je lef, ontdek en vergroot je je eigen creativiteit en leer je die van anderen vergroten.
Voeg de vaardigheid na afloop maar toe aan je cv en je bent klaar voor de toekomst!

We? We? Wie is/zijn we?
Oh sorry. Wij zijn Miel Verstappen en Suzanne Verheijden. We zijn beiden gecertificeerd trainer, en
houden van een beetje gekkigheid en creatieve uitspatting zonder te kleien of borduren. We hebben
allebei ervaring in educatie, commercie en zorg en worden gedreven door werk dat er toe doet.
Suzanne is verantwoordelijk voor innovatie in de zorg, zet goede ideeën
van mensen om in waardevolle oplossingen voor problemen van
cliënten heeft een achtergrond in educatie en is train de trainer.

Miel combineert het trainersvak vol mooie inhoudelijke
onderwerpen met theater, cabaret en dagvoorzitterschap.
We houden van trainingen met ruimte voor inhoud en humor en
het liefst geven we die samen!

De prijs van creativiteit
Deze in-company trainingsdag of workshop is speciaal aangepast voor docenten die nieuwe
werkvormen willen toevoegen aan hun repertoire. En dus klaar willen zijn voor de 21e eeuw.
Maar pas op: het kan een behoorlijke dosis inspiratie en energie opleveren!
Kosten zijn afhankelijk van locatie en aantal deelnemers; stuur een mail voor een vrijblijvende offerte
op maat naar een van de twee onderstaande adressen.

Miel Verstappen

Suzanne Verheijden

06-31936616

06-21485535

www.happymiel.nl

www.burostrakz.nl

NB: Dit zeiden eerdere deelnemers aan een open training:
https://www.youtube.com/watch?v=9q1CqpqxS5s&t=12s

