LEREN VAN KUNST
ART BASED LEARNING

OP ZOEK NAAR EEN BIJZONDERE
ERVARING IN HET MUSEUM?
Leren Van Kunst biedt een waardevolle en unieke ervaring op een
hele inspirerende plek: het (virtuele) museum. Door op een andere
manier naar kunst te kijken, ervaren de deelnemers een sterkere
connectie met zichzelf en met elkaar. Creatieve vaardigheden
worden getraind met een zelf uitgekozen kunstwerk.
Wat? Nascholing Art Based Learning / Waar? Online & Offline / Kunstkennis? Niet nodig

NASCHOLING
Tijdens de nascholing maak je kennis met de
Art Based Learning methode. Leer op een
andere manier naar kunst kijken, waarbij
associatieve en andere creatieve vaardigheden
(zie pagina 2) worden ingezet. We gaan dieper
in op de kennis van het creatieve brein.

GROEPEN
Met maximaal 14 deelnemers bezoeken we
een museum. Offline of online in het virtuele
museum en is er een online gedeelte waarin de
achtergrond wordt besproken van de Art Based
Learning methode.

ART BASED LEARNING
Art Based Learning is een waardevolle en beproefde methode om aandacht te besteden aan jezelf, tot
nieuwe inzichten te komen en je creatieve vermogen te stimuleren. Hoe? Door te kijken naar kunst. Echt
zien. Langer kijken. Door te associëren, te fantaseren, jezelf te verplaatsen in het kunstwerk. En door die
ervaring weer te verbinden met jouw persoonlijke vraag. Deelnemers ervaren meer zelfvertrouwen en
daadkracht. Teams voelen zich na een sessie meer verbonden met elkaar, wat de samenwerking ten
goede komt.

ART BASED LEARNING

KORTE OMSCHRIJVING

SKILLS:
Samenwerken & Verbinden +++
Creatief Denken
uitstel van oordeel ++
creatief waarnemen +++
flexibel associeren +++
verbeeldingskracht +++

Tijdens een Art Based Learning wordt kunst
als kennisbron voor (existentiële) vragen
ingezet, waarbij allerlei vormen van kunst
kunnen dienen als gesprekspartner en
uitnodigen de ‘possible world’ van de
verbeelding te betreden. In de Art Based
Learning-methodiek wordt deze benadering
ingezet voor creativiteitsontwikkeling,
artistiek onderzoek en persoonsvorming. Een
grote mate van verbondenheid wordt
ervaren door de deelnemers.

Probleem oplossen +++
Sociale vaardigheden ++

#ARTBASEDLEARNING

ERVARINGEN
MOOIE INZICHTEN
"Mooi om even out of the box
te kijken, stil te staan bij mijn
eigen inzichten en die van de
andere deelnemers!"

EIGEN KUNSTWERK
"Leuk en verrassend dat ieder
met zijn 'eigen' kunstwerk
aan de slag gaat en om te
zien dat iedereen weer iets
anders uitkiest"

ELKAAR INSPIREREN
"Zeer leuke en originele
manier om jezelf maar ook
elkaar beter te leren kennen.
Inspirerende verhalen!"

RUST IN HET MUSEUM
"Het museum is de perfecte
plek om in alle rust met 1
kunstwerk aan de slag te
gaan. Verrassend!"

ART BASED LEARNING - REVIEW
"Art Based Learning is echt een aanrader. Ik vond het heel leuk om op een anders dan
anders manier met kunst bezig te zijn en op een anders dan anders manier er van te
leren. En dat onder begeleiding van Roumayne die dat heel fijn doet. De dag was
uitstekend verzorgd. Roumayne begeleidt deze dag met haar vragen en kennis en geeft je
alle ruimte om te kijken naar kunst. Een ABL-sessie is een cadeau voor jezelf; je bent uit je
dagelijkse doen en de sessie opent een nieuwe deur in je hoofd die je nodig hebt om juist
ook dagelijks creatief te zijn." ~ Nicole Offenberg / Leiderschapscoach

KLIK HIER VOOR MEER ERVARINGEN >>> WWW.LERENVANKUNST.NL
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Na 12 jaar als apotheker in de farmaceutische
industrie te hebben gewerkt was het medio 2018 tijd
voor een nieuw avontuur. Ze zegde haar baan op en
startte Leren Van Kunst. Nu traint en stimuleert zij offline & online - de creativiteit van ondernemers &
teams en heeft inmiddels meer dan 250 Art Based
Learning sessies (online & offline) mogen begeleiden,
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