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PRAKTISCH

LOCATIE

Permanente vorming
Inschrijven en betalen
Je kunt online inschrijven via www.odisee.be/gpv.
Inschrijvingsprijs: 250 euro, inclusief cursusmateriaal, een
broodje en een drankje.
Je bent pas ingeschreven na betaling van de
inschrijvingsprijs op het rekeningnummer BE77
7865-8501-2842 van Odisee-GPV met vermelding van je
naam en code 78804.

KMO-Portefeuille
KMO-ondernemingen kunnen gebruik maken van
subsidiëring via de ondernemerschapsportefeuille voor
KMO-bedrijven. Erkenningsnummer: DV.O100347. Meer
info: www.agentschapondernemen.be.

Attestering

Meer info
Met al je vragen kun je terecht op gpv@odisee.be.

Vorming op maat?
Ben je geïnteresseerd in een vorming op maat van jouw
instelling of organisatie? Neem contact met ons op via
gpv@odisee.be.

Hoe Campus Brussel bereiken?
Campus Brussel ligt in het hartje van de stad, op vijf
minuten stappen van Brussel-Centraal en met
verschillende metroverbindingen in de onmiddellijke
buurt. Een uitgebreide wegbeschrijving vind je op
www.odisee.be/brussel.
Met de trein ben je er zo! Vanuit Leuven sta je in 25
minuten in Brussel-Centraal. Vanuit Antwerpen en Gent
spoor je 35 minuten, vanuit Brugge 1 uur en vanuit
Hasselt 1 uur en 15 minuten. Brussel-Centraal ligt vlak bij
het historische hart van de stad (Grote Markt, stadhuis,
Manneken Pis...) en op vijf minuten van Campus Brussel.

www.odisee.be/gpv
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Wie de vorming volledig volgt, ontvangt een attest van
deelname.

VORMING

Verbeeldend bemiddelen
- Herstellen en vertellen
www.odisee.be/gpv

Docenten
6 EN 13 OKTOBER 2017

Verbeeldend
bemiddelen
Digital storytelling in een wijkcontext.

Erik Claes is docent filosofie en recht aan Odisee,
departement Sociaal-Agogisch werk en projectleider van
het PWO-onderzoek rond Herstelrecht en Digital
Storytelling.
Nele Gulinck is docent aan Odisee, departement SociaalAgogisch werk, praktijkonderzoeker in PWO-project
Herstelrecht/bxl. Ze gaf vorm aan een reeks digital
storytelling projecten met kwetsbare groepen (onder
meer met daders en slachtoffers in samenwerking met
M-Museum, Leuven).

Wanneer?
6 en 13 oktober 2017, telkens van 9.30 tot 16.30 uur.

Waar?
Doel
Deze tweedaagse vorming:
• beoogt de deelnemer te initiëren in de methodiek van
digital storytelling in een concrete wijkcontext;
• laat de deelnemer proeven wat de verbindende en
bemiddelende mogelijkheden zijn van digital storytelling
in een wijk;
• deelt kennis over het actie-onderzoek rond digital
storytelling in de Brusselse Anneessenswijk.
Aan het eind van de vorming hebben de deelnemers de
basisdynamiek van digital storytelling in de vingers. Ze
hebben een doorleefd inzicht in de verbinding tussen
digital storytelling en wijkgericht werken.

Doelgroep
Professionals uit buurt- en opbouwwerk, sectoren van
bemiddeling die geïnteresseerd zijn in de verbindende
en bemiddelende mogelijkheden van digital storytelling
in wijkcontexten.

Programma
Het programma vloeit voort uit de expertise van het
Odisee actie-onderzoek ‘Herstelrecht in
Brussel’ (2013-2015) in de Anneessenswijk, een kansarme
buurt in het hart van Brussel. We laten de deelnemers in
de wijk proeven van methodieken die zowel conflicten
oplossen als kansen in de wijk mogelijk maken.
Tijdens dag 1 wordt in de voormiddag het bredere
denkkader achter digital storytelling in een wijkcontext
geschetst. In de namiddag vindt een eerste praktische
introductie plaats in de methodiek van digital storytelling.
Insjalet, een mobiel openluchtatelier waarmee we de wijk
intrekken, helpt ons te proeven van ‘out-door' digital
storytelling.
Tijdens dag 2 wordt in de voormiddag kennis over de
bemiddelende en verbindende impact van een digital
storytelling traject gedeeld. In de namiddag verkennen
we zelf die verbindende mogelijkheden. Insjalet is onze
mobiele leerplek.

Werkvorm
Introductie in het denkkader Herstelrecht,
praktijkoefeningen en experimenteren in een concrete
wijk.

Er zal buiten gewerkt worden, in een Brusselse wijk.
Plaats van afspraak bij Odisee, in het Erasmusgebouw van
Campus Brussel, Warmoesberg 15, 1000 Brussel.

Permanente vorming?
Het Groepscentrum Permanente Vorming,
afgekort GPV, maakt deel uit van hogeschool
Odisee. In het kader van professionalisering en
levenslang leren bieden we een ruim gevarieerd
aanbod van kort- en langlopende opleidingen
en studiedagen over actuele thema's aan. Het
GPV richt zich tot een breed publiek; zowel
professionals als geïnteresseerden uit het
werkveld en de alumni. Inhoudelijk werken we
nauw samen met de opleidingen van Odisee.
Docenten worden vaak ingezet als lesgever of
trainer.
Ook voor teamgerichte nascholingen kun je bij
ons terecht. Samen met jou nemen we de
vormingsbehoeften binnen jouw organisatie
onder de loep, werken een programma op maat
uit en zoeken een geschikte lesgever of trainer.

