
Praktijktafel 
OPTIMALE LEEROMGEVING



De Ambrassade zet de jeugd, 
het jeugdwerk, jeugdinformatie en het jeugdbeleid op de 

kaart. We versterken de positie van kinderen en jongeren in 
de samenleving en ondersteunen de jeugdsector.

Dit doen we door 8 jaar in te zetten op 4 maatschappelijk 
relevante thema’s voor kinderen en jongeren: 

• Werk
• Ruimte
• Leren
• Armoede



TIMING

• 13u30 – 13u35: inleiding
• 13u35 – 13u55: Voorstelling Place2Study (MSC Ahlan)
• 13u55 – 14u15: Voorstelling boek Kunst- en erfgoededucatie. 

Theorie en praktijk (Mooss)
• 14u15 – 14u25: Voorstelling projectidee (De Ambrassade)
• 14u25 – 14u45: De boekenclub
• 14u45 – 14u50: Afronding

Strakke timing! 



PLACE2STUDY
MSC AHLAN



METHODIEK
KUNST- EN ERFGOEDREDUCATIE

MOOSS





methodiek kunst- en erfgoededucatie
EVOLUTIE

.

 De Kolk: ontwikkeling methodiek 
gebaseerd op praktijk + leertheorie David Kolb
 Mooss: verdere ontwikkeling methodiek + 
theoretische onderbouwing
• eerste publicatie 2009
• grondig herziene publicatie 2012/13

 toevoeging uitdaging
 toevoeging constructivisme, flow, Gardner en Parsons
 introductie inclusie



Educatietheorie van George Hein 

.



Samenvattende vuistregels

.

De deelnemer staat centraal: zijn 
uitgangspositie, interesses en 
leervoorkeuren geven het leerproces vorm.



Samenvattende vuistregels

.

De verantwoordelijkheid voor het leerproces 
wordt gedeeld door de deelnemer 
en de begeleider.



Samenvattende vuistregels

.

Het leerproces is bijgevolg niet vrijblijvend, 
maar beoogt wel degelijk ontwikkeling van de 
kennis, de houding en de vaardigheden van de 
deelnemers: de begeleider stelt doelen en 
structureert het proces, maar beide kunnen op 
heel verschillende en persoonlijke manieren 
door de deelnemer worden ingevuld.



Samenvattende vuistregels

.

De voorwaarden voor flow vormen een 
uitstekende leidraad: afstemming van 
vaardigheden en uitdagingen binnen
een veilige en comfortabele 
leeromgeving. 



Samenvattende vuistregels

.

Variëren is noodzakelijk om het leren van 
verschillende deelnemers kwalitatief te 
begeleiden: het soort informatie, de manier 
om informatie te verwerken, de manier om je 
uit te drukken, referentiekaders, 
niveauverschillen.



Samenvattende vuistregels

.

Actief/passief: een leerproces is altijd actief, 
ook als je minder lijkt te doen. 
Denken, voelen en doen gaan idealiter 
hand in hand.



Samenvattende vuistregels

.

Het is goed om oog te hebben voor zowel 
cognitieve, emotionele, sociale als technische
componenten binnen het leerproces. In een 
constructivistisch kader kunnen ze allemaal 
bijdragen tot een leerproces waarin de 
deelnemer zijn grenzen aftast.



Samenvattende vuistregels

.

Deze uitgangspunten maken een inclusieve
werking mogelijk.





PROJECT LEREN – Algemeen doel

• Betere verbinding en samenwerking tussen jeugdwerk en 
onderwijs

• Meer erkenning vanuit hogescholen en universiteiten voor 
jeugdwerk als educatieve partner 

• Meer onderzoek naar jeugdwerkpraktijken en daarvoor een 
sterk netwerk uitbouwen van onderzoekers 

• Meer expertise-uitbouw en gefundeerde kennis over de leer-
kracht en impact van het jeugdwerk.

Zal doorheen het project, samen met 
partnerorganisaties verfijnd worden 



PROJECT LEREN – Opzet en planning

Met intersectorale partners 1 project realiseren in de periode 
2018-2020 om de leer-kracht van jeugdwerk te versterken.

Timing: 
• September 2016: Een projectplan als basis om subsidies te 

zoeken. 
• September – juni 2017: Partnerorganisaties engageren om mee 

dit project te dragen en uit te werken.  
• Juni 2017: Duidelijkheid over middelen, partners, planning en 

focus van het project. 



Mogelijke uitwerking

Een basiswerk (boek/e-learing/tool/college/tijdschrift) om 
startende eerstelijnswerkers die met kinderen en jongeren aan de 
slag gaan (studenten) te inspireren met jeugdwerkpraktijken. 

Waarover: 

• Jeugdwerk als de plek voor kinderen en jongeren om te leren 
omgaan met maatschappelijke thema’s zoals diversiteit, 
radicalisering, kwetsbaarheid, etc. 

• Jeugdwerk als ultieme plek voor kinderen en jongeren om hun 
talenten te ontwikkelen, 

• Jeugdwerk heeft een unieke manier van werken
(jeugdwerkmethodieken, educatietheorieën, etc.) 



De boekenclub

Boek is slechts een metafoor voor ‘basiswerk’

Redactievergadering: projectplan 
• Visie: Waarom moeten we hier op inzetten?
• Thema: Welke informatie en expertise is er nodig?
• Plan: Wat zijn de te nemen stappen?
• Lezers: Voor wie schrijven we dit werk?
• Auteurs: Wie schrijft hieraan mee?
• Vorm: Wat moet het eindproduct zijn?

Jouw boek: jouw input
• Titel: Welke titel dekt de lading?
• Auteur: Welke expertise heb jij of heeft jouw organisatie?
• Hoofdstukken: Wat vertel jij iemand die met kinderen en 

jongeren werkt? Wat zijn interessante praktijken? 





TIMING

• 15u10 – 15u15: inleiding
• 15u15 – 15u35: Voorstelling Place2Study (MSC Ahlan)
• 15u35 – 15u55: Voorstelling boek Kunst- en erfgoededucatie. 

Theorie en praktijk (Mooss)
• 15u55 – 16u05: Voorstelling projectidee (De Ambrassade)
• 16u05 – 16u25: De boekenclub
• 16u25 – 16u30: Afronding


