
Zet jouw 
creatief 

vermogen 
in!

Trainer Creatief vermogen. 

Coach Creatief vermogen.
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VERMOGEN
Utrecht

Kijk voor meer informatie  

over creatief vermogen op   

www.creatiefvermogenutrecht.nl

Je kunt jouw training ook ontwerpen aan 

de hand van het door HKU ontwikkelde 

model: Leerkracht Creatief Vermogen.  

De inzet en eindtermen staan dan vast. 

Deze cursus is door HKU geaccrediteerd 

door register Leraar. 



HKU heeft in samenwerking met 
netwerk Creatief vermogen Utrecht 
twee cursussen ontwikkeld

COACH Creatief vermogen

Coach je collega’s en leerlingen op creatief vermogen  
en mét creatief vermogen. 

TRAINER Creatief vermogen

Werk een training op maat uit voor je schoolteam 
en ondersteun en verleid jouw collega’s hun creatief 
vermogen te ontwikkelen. 

Wat leer je?

Je leert collega’s ondersteunen en 

verleiden hun creatief vermogen in te 

zetten in de klas, de school of in het 

partnerschap. 

Keywords:  

grondhouding, reflectie en 

peercoaching. 

Voor wie?

Leerkrachten, kunstenaars in de klas  

en culturele partners.

Cursusdata 2019  

8 namiddagen  

van 15.30 uur tot 18.00 uur 

startend in oktober 2019 

Inschrijven 

www.hku.nl/cursusaanbod

Meer informatie? 

jolanda.schouten@hku.nl

Wat leer je?

Je leert een doorlopend leerproces 

ontwerpen. Je leert verbanden leggen 

tussen incidentele teammiddagen voor 

meer inhoud en verbinding. Naast de 

groepslessen kent deze cursus een 

werkveldbezoek waarin jij als trainer 

feedback krijgt. 

Keywords:  

creatieve grondhouding, 

basiswerkvormen, theorie en 

modellen over creativiteit en 

procesgericht werken. 

Voor wie?

Interne cultuurcoördinatoren, 

leden van cultuurcommissies 

op school, culturele partners, 

en kunstenaars in de klas. 

Cursusdata 2019  

Donderdag 7 februari 

7 maart en 11 april 2019

Inschrijven 

www.hku.nl/cursusaanbod

Meer informatie? 

jolanda.schouten@hku.nl

“Ik wilde een toolbox, en dacht daarbij 
vooral aan werkvormen. Maar al doende 
kwam ik erachter hoe ik juist mezelf als 
persoon kon inzetten in de klas en als 
collega.”     Sjoerd - leerkracht.

“ Echt een cursus vol praktijktheorie, met 
veel creatieve handvatten. Ik keek eerst 
tegen de deelnemende kunstenaars op, 
maar ik heb ervaren dat mijn kracht ligt 
in weten hoe ik het in de school kan 
aanvliegen.”    Janneke  - leerkracht.
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