
FCe Adviseren & Ontwerpen voor Leren in Organisaties 2022 | 2023

1 - Kennis-maken (6 oktober) 
Ontmoeten, stromingen in het denken 
over leren, Ontwerp PimPamPet 

Webinar  (14 oktober 9.00 - 11.00) 
Ontwikkelstrategieën (grondtonen) 

2 - Visies op Leren en Ontwerpen 
vanuit Impact 
(3 en 4 november) 
Visies op leren, werken en leiderschap 
Maken Impactmap 
Gast Suzanne Verdonschot 

3 - Waarderend onderzoeken en  
analyseren 
(8 en 9 december) 
Achtvelden model en simulatie 
Waarderend onderzoeken als 
basishouding  
Gast Saskia Tjepkema 

4 - Relationeel werken aan leren 
(12 en 13 januari) 
Contractgesprek, relationeel 
analyseren en ontwerpen 
De samenwerkingsdriehoek  
Gast Marloes de Jong  

Uitnodigen van een eigen gast 

5 - Ontwikkelgesprek en  
blended leren (16 en 17 februari) 
Gesprek over adviesvoorstel of 
analyse leervraag en blended leren.  
Gast Marcel de Leeuwe 

6 - Positioneren als adviseur  
en advieslab (16 en 17 maart) 
Intakegesprek met een echte 
opdrachtgever  
Jouw profiel als (intern) adviseur  

7 - Rapid prototyping en  
invloed nemen (13 en 14 april) 
Design Thinking en beïnvloeden  
Gast Ton ten Broeke 

Webinar (20 april van 9.00 - 11.00) 
Blijven leren als wendbare 
professional 
Gast Sibrenne Wagenaar 

8 - Onderzoeksinspiratiedag en 
andere trends in leren (11 en 12 mei) 
Onderzoek als vorm van leren, trends 
in leren en werken aan jouw portfolio. 
Gast Suzanne Verdonschot 

9 - Proeve van bekwaamheid  
(15 en 16 juni) 
Proevegesprek over jouw portfolio of 
meesterstuk, evaluatie en een 
feestelijke afsluiting. 
Gast Pieterjan van Wijngaarden 

Intervisie 
Tussentijds organiseer je met  
elkaar intervisie om belangrijke 
ontwikkelingen in jouw project,  
werk en leertraject in een 
kleine groep te bespreken. 

Individuele coaching 
Tussentijds op verzoek. 

Tijden 
Inloop   vanaf 9:00 uur 
Start.    om 9:30 uur 
Einde.   tussen 16:30 en 17:00 uur 

Voorsorteren: 
Wat wordt jouw 

profiel?

          Oktober                November               December                Januari          Februari                    Maart                    April                         Mei                           Juni

Profiel 
proeve

Externe 
opdracht

Eigen 
gasten

Proeve van 
bekwaamheid

21 43 5 6 7 8 9


