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Keuze	  voor	  ervaringsgerichte	  aanpak,	  werken	  met	  waarden	  en	  leerlingenpar9cipa9e.	  
	  	  

1/	  	   Aanbod	  voor	  teams,	  leerkrachten,	  direc9e	  -‐	  BO,	  SO,	  Hoger	  Onderwijs	  

Ervaringsgerichte aanpak 
Leren vanuit je persoonlijke beleving en ervaringen. 

Participatie & Co-creatie 
Programma’s en studiedagen waar iedereen evenwaardig is. Waar kinderen, jongeren, 
volwassenen erkend, gehoord, beluisterd worden en hun verantwoordelijkheid opnemen.  

Waardengedreven en betekenisvol school maken  
Een schoolcultuur bouwen vanuit kernwaarden en werken met de beleving van deze waarden. 
Definities opstellen en ze vervolgens vertalen naar gedrag. Waarden tot leven brengen binnen 
een school. Waarden werken verbindend. 

Kwaliteitsvol onderwijs. 
Welbevinden, betrokkenheid en intrinsieke motivatie verhogen van leerlingen, leerkrachten 
en directeur. De juiste mensen op de juiste plaats. Leerkrachten zijn rolmodel in je school. 
Leerkrachten leren authentiek in hun kracht staan. 

Pedagogische	  studiedag	  	  en/of	  personeelsvergadering	  	  
Bezielend leiderschap: authentiek en effectief leiding geven 
1 dag voor groep directeurs van de scholengemeenschap 

Waarden werken verbindend - get connected - teambuilding op maat 
1 voorbereidende vergadering met kerngroepje + 1 pedagogische studiedag 

Verwendag voor leerkrachten op maat 
1 voorbereidende vergadering met kerngroepje+ 1 pedagogische studiedag 

Coaching van directeur en/of leerkrachten vanuit waarden 
1 gesprek of een reeks van gesprekken 

Procesbegeleiding	  vanuit	  waarden	  en	  waarden-‐bewustzijn 
Samenwerken aan een bezielende en inspirerende schoolcultuur. 
Kernwaarden kiezen, implementeren en tot leven brengen.  
In dialoog over waarden met leerlingen, ouders, collega’s en directie. 
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2/	  Aanbod	  voor	  leerlingen	  

Coördinaten	  

Referen9es	  en	  ervaring	  

Peermediation of vredesbewakers 
Het opleiden van leerlingen zodat ze zelf conflicten op de speelplaats kunnen oplossen van 
andere leerlingen. Dmv het spelen van coöperatieve spelen voorkomen ze eveneens conflicten 
en verveling.  

Waarden werken verbindend - get connected 
1 voorbereidende vergadering met kerngroepje + 1 projectdag 

Verwendag voor leerlingen op maat 
1 voorbereidende vergadering met leerlingen en leerkrachten + 1 projectdag 

Speelplaats -acties 
1 voorbereidende vergadering met leerlingen en leerkrachten +1 projectdag 
  
Straffen mag - goede afspraken maken goede vrienden 
1 voorbereidende vergadering met kinderen en leerkrachten + 1 pedagogische studiedag 

Klankschalen uit Tibet  - meditatieve workshop 
1 interactieve workshop voor leerlingen

Else Nollet, oprichter van Esclarmonde - gsm 0486 23 91 75 
else@cultuurtransformatie.com / www.cultuurtransformatie.com 

Enthousiasme is mijn drijfveer. Creativiteit zet ik in bij het creëren van trainingen op maat 
voor elke school. Adequaat inspelen op wat er leeft in de groep is mijn kracht. Het scheppen 
van een positief leerklimaat met respect voor eenieder is het resultaat. 

Ik begeleid graag een studiedag, vergadering of het cultuurtransformatieproces voor je school. 
Mijn passie is cultuurtransformatie. Zelf stralen, mensen laten stralen. 
Schitterend in training en coaching. 

Jarenlange ervaring als leerkracht, mentor, beleidsondersteuner in diverse scholen 
Ervaring als scholenbegeleidster BO, SO, Hoger onderwijs en universiteiten 
5 jaar uitbouwen van project Kleur bekennen voor Provincie Antwerpen 
1 jaar begeleiden van 10 scholen (BO en SO ) voor CEGO project Verbondenheid,  
2 jaar KDG ministriële nascholingsprojecten – begeleiden van 6 scholen BO 
6 jaar scholen begeleid vanuit waarden, missie en visie. 

Ervaring als coach en trainer in bedrijfswereld sinds 2004 
Global CTT-trainer/ partner Barrett Values Centre sinds 2004 
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