
Organisatie
Deze leergang is ontstaan vanuit de samenwerking tussen KPC groep en het
Koning Willem I College.

De docent maakt het verschil!
Leergang over de zeven principes voor een rijke leeromgeving en Meervoudige Intelligenties

Hoe ga je om met verschillen tussen leerlingen?
Wat kun je met de nieuwste inzichten over het puberbrein in je lessen?
Hoe zorg je voor een optimaal klimaat om te leren?
Hoe zijn jouw leerlingen intelligent en wat kun je hiermee in je onderwijspraktijk?

Met workshops, interactieve presentaties, ervaringsoefeningen en uitwisseling ont-
dek je in een schitterende, inspirerende omgeving de antwoorden op deze vragen. 
Dat doen we samen  in vijf  (volle!) trainingsdagen. Daarnaast word je uitgedaagd 
met opdrachten tussendoor om het geleerde naar je eigen onderwijspraktijk te 
vertalen.

De leergang:
•	 geeft	actuele	informatie	over	breinleren	en	de	consequenties	voor	het			
 onderwijs, over leerstijlen en Meervoudige Intelligenties, over samenwer- 
 kend leren en state-managing, over mindmapping en uitdaging;
•	 biedt	je	de	ruimte	en	tijd	om		de	zeven	principes	en	de	Meervoudige		 	
 Intelligenties te ervaren;
•	 biedt	je	de	gelegenheid	om	in	een	inspirerende	omgeving	op	basis	van		
 deze kennis en opgedane ervaring samen met collega’s  je lessen boeiend,  
 afwisselend en passend te maken voor iedere leerling.

 ‘Je voelde je soms wel bewust onbekwaam, maar als je daar voor open staat is er nog 
veel te winnen en dat is een uitdaging!’

Geplande data    Locatie
13  en 14 augustus 2013   Kapellerput, Heeze
15 en 16 november 2013   Kapellerput, Heeze
14 maart 2014    School voor de Toekomst,   
     Den Bosch

Deze leergang kan in overleg ook op andere data en locaties worden uitgevoerd. 
      
Deelnamekosten
De kosten voor het vijfdaagse programma bedragen:
€1.048,- voor de training, inclusief materialen en activiteiten en
€  550,- voor verblijf, ontbijt, lunch en diner.
Het totaalbedrag voor deze leergang bedraagt  €1598,- 

Trainers
Drs. Laura Punt, senior trainer/adviseur van KPC groep.
Drs. Imre Mutsaers, senior trainer/adviseur van de Academie voor Teaching and 
Learning, Koning Willem I College

Aanmelden
Aanmelden voor de leergang met bovengenoemde data kan tot uiterlijk 31 mei 2013.
Voor aanmeldingen kun je contact opnemen met Lies Broeders via mail:
l.broeders@kw1c.nl of telefoon: 073-6200200.

Voor informatie kun je contact opnemen met:
Laura Punt     Imre Mutsaers
T 073 - 6247212 of    T 073 -6200265 of
E l.punt@kpcgroep.nl    E i.mutsaers@kw1c.nl



09.30 - 12.30 uur
Intro en theorie over

Meervoudige Intelligenties
(MI)

09.30 - 12.30 uur

MI, naturalistische
intelligentie

13.30 - 16.00 uur
MI, muzikale intelligentie 

onder begeleiding van 
Frits Schoeren van Process 

Coaching

13.30 - 16.00 uur

MI, inter- en intrapersoon-
lijke intelligentie

09.30 - 12.30 uur
Kennismaking

Intro zeven principes
Toelichting op doelen/op-

drachten

13.30 - 17.30 uur
Principe 1, state-managing

en
Principe 5, patroon en 

samenhang

20.00 - 22.00 uur

Puberbrein
(hersenen en leren)

09.30 - 12.30 uur
Terugkoppeling huiswerk 

en Principe 6, tijd en
ruimte

09.30 - 12.30 uur

Terugkoppeling
schoolbezoek

13.30 - 17.30 uur

Principe 2, leerstijlen

13.30 - 17.30 uur

Principe 7, angst en
uitdaging en MI

20.00 - 22.00 uur

Principe 3, samenwerken
(op ludieke wijze)

18.00 - 21.00 uur

Diner reflectant

Dinsdag 13 augustus Woensdag 14 augustus

Vrijdag 15 november Zaterdag 16 november

Vrijdag 14 maart 2014

‘Enthousiaste trainers: duidelijke informatie; veel toepassingsmogelijkheden; positieve 
feedback en onderkenning, aandacht voor concrete toepassing’

‘Ik heb veel geleerd in overleg met andere deelnemers. Goed om in de tweedaagse 
me te kunnen onderdompelen, weg van praktische beslommeringen in prachtige en 
inspirerende omgeving.’

P R O G R A M M A


