Springstof

trainingen in
verbeeldingskracht
Aanbod 2018
Springstof is een samenwerkingsverband tussen trainers Karin
Gerfen en Annerieke Otten. Beide specialisten op het gebied
van kunsteducatie, kunstbeleid en didactiek.
Op alle onze trainingen zijn onze algemene voorwaarden van
toepassing. U kunt deze lezen op onze website.
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Inleiding
'Every child is an artist,
the problem is to stay one when you grow up'
- PABLO PICASSO Kinderen zijn van nature creatief.
Door middel van spel geven ze expressie aan hun gevoelens en
door middel van experiment rekken ze hun eigen grenzen op.
Hun nieuwsgierigheid leidt ze naar nieuwe vaardigheden.
Het gaat (bijna) vanzelf.
De vaardigheid ‘’Creativiteit’’ heeft een prominente rol in de
21st century skills. En terecht wat ons betreft want deze vaardigheid is een motor binnen alle elementen van de ontwikkeling
van een kind. En in de huidige tijd, waarin ontwikkelingen razend snel gaan, is het van belang dat kinderen lenig, flexibel en
oplossingsgericht kunnen denken en doen zodat ze weerbaar
zijn voor alles wat nog op hun pad komt.
Als kunstvakdocenten willen wij met u aan de slag om uw eigen
creativiteit weer wakker te schudden (indien nodig) en te onderzoeken hoe u zelf meer aandacht kunt besteden aan deze 21st
Century Skill binnen uw onderwijs.
Creatief denken en doen!
Nieuwsgierig naar meer? Lees verder en ontdek meer over ons
aanbod.
Karin Gerfen, Annerieke Otten
Springstof, trainingen in verbeeldingskracht
December 2017
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Ons aanbod
Meer aandacht voor creativiteit en verbeeldingskracht in het
onderwijs. Dat is onze missie.
Springstof biedt workshops, cursussen en maatwerkprogramma’s
aan schoolbesturen, directies en leerkrachten.
Een korte workshop of een meerjarenplan waarin visieontwikkeling
centraal staat; wij bieden verschillende mogelijkheden. U kunt
natuurlijk ook andere wensen bij ons neerleggen of trainingen
aanpassen aan de situatie op uw school.
De inhoud:
- 5 aspecten van creativiteit
De 5 aspecten van creativiteit vormen de basis van ons trainingsaanbod. Wanneer we meer aandacht besteden aan deze aspecten heeft
dat impact op alle elementen van de ontwikkeling van een kind zowel
cognitief, sociaal emotioneel als motorisch.
Maar wat is creativiteit precies?
Onderzoekers Bill Lucas, Guy Claxton en Ellen Spencer onderzochten
hoe je de ontwikkeling van creativiteit bij leerlingen van 6 tot 16 het
beste kunt meten. In nauwe samenwerking met een groot aantal docenten en scholen, ontwikkelden zij vervolgens een methode van formatieve (diagnostische) toetsing. In het model worden vijf aspecten
of kenmerken van houding en gedrag onderscheiden, die een beeld
geven van de creatieve ontwikkeling van leerlingen: Nieuwsgierigheid, Doorzettingsvermogen, Verbeeldingskracht, Samenwerken en
Discipline.
Wij onderzoeken met u hoe u deze 5 aspecten kunt toepassen als
een toevoeging op het hetgeen u al doet.
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Training

De kracht van creativiteit
Vind inspiratie voor je onderwijs

Inhoud en doelstelling workshop:
Iedereen is creatief. Maar hoe creatief bent u als leerkracht? En welke plaats
heeft creativiteit binnen uw onderwijs? Tijdens deze praktische workshop laten we u de kracht van creativiteit ervaren. Na afloop van de workshop heeft
u nieuwe inzichten en ideeën die direct toepasbaar zijn in de klas.
Onderwerpen:
In de workshop staan drie onderwerpen centraal
- actuele visies op cultuureducatie
- ontwikkeling van creativiteit in het primair onderwijs
- 5 aspecten van creativiteit
- didactiek van de kunsten en creatieve werkvormen
Verschillende werkvormen
Tijdens de workshop gaan we aan de slag met diverse werkvormen en we
laten u ook kennis maken met nieuwe materialen:
- kleine theorie
- werkvormen vanuit beeldende kunst (2d, 3d en 4d)
- werkvormen vanuit theater zoals storytelling en improvisatie
- coöperatieve werkvormen
- reflectie
Praktische informatie
De workshop wordt verzorgd door twee trainers: Karin Gerfen en Annerieke
Otten. Deze workshop kan een begin zijn van een vervolgtraining bij u op
school.
Duur:
Locatie:
Doelgroep:
Niveau:
		
Vooropleidingseis:
			
Studiebelasting:
Kosten:
		

2 uur
op school
leerkrachten primair onderwijs
de cursus wordt aangeboden op MBO4+ HBO niveau
PABO of andere lerarenopleiding,
opleiding klassen-assistent
2 uur
offerte op aanvraag
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Dagprogramma

Creativiteit Gezocht
Aan de slag met het hele team

Inhoud en doelstelling dagprogramma:
Een dag creatief werken en leren met het gehele team? Wij laten u zelf de
waarde van creativiteit ervaren. Zelf creatief denken en doen staan hierbij
centraal. Een dagprogramma waarbij ook aandacht is voor plezier, teambuilding en ontspanning.
Onderwerpen
In de workshop staan vier onderwerpen centraal
- actuele visies op cultuureducatie
- ontwikkeling van creativiteit in het primair onderwijs
- 5 aspecten van creativiteit
- didactiek van de kunsten en creatieve werkvormen
Verschillende werkvormen
Tijdens de workshop gaan we aan de slag met diverse werkvormen en we
laten u ook kennis maken met nieuwe materialen:
- kleine theorie
- werkvormen vanuit beeldende kunst (2d, 3d en 4d)
- werkvormen vanuit theater zoals visualisatie, storytelling en
improvisatie
- coöperatieve werkvormen
- kennisoverdracht
- reflectie
Praktische informatie
Deze workshop kan een begin zijn van een vervolgtraining op maat bij u op
school. De workshop wordt verzorgd door twee trainers: Karin Gerfen en Annerieke Otten.
Duur:
Locatie:
Doelgroep:
Niveau:
		
Vooropleidingseis:
			
Studiebelasting:
Kosten:
		

minimaal 4 uur
op school of op locatie
leerkrachten + directie primair onderwijs
de cursus wordt aangeboden op MBO4 + HBO niveau
PABO of andere lerarenopleiding en
opleiding klassen-assistent
gelijk aan duur van het dagprogramma
offerte op aanvraag
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Cursus

De 5 aspecten van creativiteit
Zelf durven doen

Inhoud en doelstelling cursus:
De 5 aspecten van creativiteit vormen de basis van deze cursus
Nieuwsgierigheid, Doorzettingsvermogen, Verbeeldingskracht, Samenwerken en Discipline. Ervaar zelf tijdens de cursus de kracht van de 5 aspecten
en ontdek de mogelijkheden van het toepassen van deze elementen. U krijgt
veel ruimte en tijd om zelf te experimenteren en te oefenen zodat u leert hoe
u deze aspecten kunt integreren binnen hetgeen dat u al doet.
Onderwerpen
In de cursus staan drie onderwerpen centraal
- ontwikkeling van creativiteit in het primair onderwijs
- 5 aspecten van creativiteit
- didactiek van de kunsten en creatieve werkvormen
Verschillende werkvormen
Tijdens de cursus gaan we aan de slag met diverse werkvormen en we laten u
kennis maken met nieuwe materialen:
- kleine theorie
- didactische werkvormen passend bij de 5 aspecten
- werkvormen vanuit kunsten
- coöperatieve werkvormen
- kennisoverdracht
- reflectie
Uit te breiden met:
- coaching in de klas
- voorbeeld/ inspiratielessen
Praktische informatie
De cursus wordt verzorgd door twee trainers:
Karin Gerfen en Annerieke Otten.
Duur:
Locatie:
Doelgroep:
Niveau:
		
Vooropleidingseis:
Studiebelasting:
Kosten:
		

4 lessen a 2,5 uur
op school
Leerkrachten + directie primair onderwijs
de cursus wordt aangeboden op HBO niveau
PABO of andere lerarenopleiding
14 uur
offerte op aanvraag
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Maatwerk
Al onze trainingen bieden de mogelijkheid voor maatwerk. In overleg
wordt de inhoud en opzet op maat gesneden voor uw team en
specifieke onderwijssituatie. Heeft u een andere vraag of wens?
Neem contact met ons op. We laten ons graag verrassen door uw
verzoek.

Kosten
Wanneer u interesse heeft in één van onze trainingen maken wij voor u
een offerte op maat.
Subsidie
Met vragen over subsidiemogelijkheden kunt u bij ons terecht.
We kunnen samen met u in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn
voor uw school.
Studiematerialen
We geven in de offerte aan wat de kosten van de materialen zijn.
Meestal is dat een prijs per deelnemer. Alle studiemateriaal dat we
uitdelen tijden de training wordt automatisch van u. Dit geldt voor trainingsmappen, uitdelers, oefeningen enzovoort.
Op alle studiematerialen die we zelf gemaakt hebben, rust het auteursrecht van Springstof. U mag het kopiëren voor eigen gebruik zolang u
de bron duidelijk vermeldt.
We demonstreren tijdens onze trainingen ook leuke (educatieve) spellen en nieuwe vaak nog onbekende materialen. Deze kunnen we,
indien gewenst, na afloop voor uw school aanschaffen. De kosten van
deze materialen zijn niet bij de training inbegrepen.
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Leveringsvoorwaarden
Een training bij ons boeken?
Om alles goed en naar wens te laten verlopen hebben we leveringsvoorwaarden opgesteld.
1. Een training boeken
1.1 U boekt een training bij ons door een email te sturen of te bellen. Zodra we uw bericht hebben ontvangen,
mailen we u een bevestiging van ontvangst.
1.2. Wij mailen u vervolgens een offerte waarin we helder uw vraag en ons aanbod omschrijven. We vragen u
om per mail of telefonisch te reageren op ons voorstel. Bent u akkoord? Dan sturen we u een contract.
1.3. We vragen u dit contract zo snel mogelijk getekend retour te zenden.
1.2 U heeft na het tekenen van het contract een bedenktijd van 14 werkdagen waarin u kosteloos mag annuleren. Daarna wordt uw boeking automatisch definitief.
1.3 Als u wilt annuleren nadat uw boeking definitief geworden is, kost dat geld.
Bij annulering 1 maand voor aanvang is € 155,-- administratie- /annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering
binnen 1 weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen 1 dag voor aanvang is de
volledige prijs verschuldigd.
2. Kwaliteit
2.1 We doen ons uiterste best om onze trainingen te verzorgen in overeenstemming met de geldende professionele normen. Al onze trainers hebben een HBO kunstvakopleiding gevolgd (of aanverwante opleidingen
zoals filosofie of onderwijskunde.)
2.2 Bent u ontevreden over (een onderdeel van) een training van ons? Laat het ons snel weten! Alleen dan kunnen we er iets aan doen.
2.3 Bent u ontevreden over de manier waarop we uw klacht hebben opgepakt? Dan kunt u contact opnemen
met onze onafhankelijke klachtencommissie.
3. Studiemateriaal
3.1 Alle studiemateriaal dat we uitdelen tijden de training wordt automatisch van u. Dit geldt voor trainingsmappen, uitdelers, oefeningen enzovoort.
3.2 Op alle studiematerialen die we zelf gemaakt hebben, rust het auteursrecht van Springstof. U mag het kopiëren voor eigen gebruik zolang u de bron duidelijk vermeldt.
4. Betaling
4.1 We zetten de factuur standaard op de naam van de school.
U bent verantwoordelijk voor een tijdige betaling.
4.2 Wanneer u daarom vraagt, zetten we de factuur op een andere naam, bijvoorbeeld van de naam van de
overkoepelende stichting.
5. Privacy
5.1 Alle informatie die we van u ontvangen, behandelen we strikt vertrouwelijk.

Klachtenregeling

Ben je niet tevreden over (een onderdeel van) een training van ons? Lees hieronder over onze klachtenregeling.
1. Aarzel niet om je klacht met ons te delen. Wacht niet te lang en bel of mail ons.
We willen het graag oplossen.
2. Ben je niet tevreden over de manier waarop we je klacht hebben opgepakt? Dan kun je contact opnemen
met onze onafhankelijke klachtencommissie. Die bestaat uit Renee Nieuwenstein (eigenaar communicatiebureau Visa Versa) en Mirjam Radstake (directeur Schouwburg Lochem) Je kunt hen hier bereiken.
3. De klachtencommissie neemt je klacht in behandeling als je:
• eerst geprobeerd hebt om de zaak met ons uit te praten;
• klaagt binnen 4 weken na de betreffende training;
• duidelijk omschrijft waartegen en waarom je bezwaar maakt en wat je wil zien gebeuren.
4. Na ontvangst van je klacht mailt de klachtencommissie jou en ons een bevestiging van ontvangst.
5. De klachtencommissie en wij behandelen je klacht vertrouwelijk. Alleen wij horen ervan.
6. De klachtencommissie hoort jouw en ons verhaal.
7. De klachtencommissie beoordeelt of je klacht gegrond is en of je recht hebt op compensatie. Die kan nooit
meer bedragen dan de kosten van de training of opleiding.
8. De klachtencommissie doet uitspraak binnen 4 weken na je klacht. Als ze meer tijd nodig heeft, laat ze dat
jou en ons weten.
9. De uitspraak van de klachtencommissie is bindend voor ons.
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