AANKONDIGING:
MASTERCLASSES CO-CREATIE VOOR
DOCENTEN
Beste docent,
In het onderwijs wordt veel aandacht besteed aan de inhoud van de projecten. Er ligt minder nadruk op het ontwerpproces zelf.
Oplossingen zoeken voor complexe problemen doen we tegenwoordig niet meer alleen. Professionals vanuit diverse
achtergronden zijn nodig om innovatieve producten of diensten aan te bieden die er voor de eindgebruiker toe doen. Co-creatie
is hierbij het sleutelwoord.
Wil je als docent leren hoe je binnen je onderwijs meer gebruik kunt maken van co-creatie schrijf je dan in voor de
masterclasses co-creatie!
Waarom extra aandacht voor co-creatie?
Het begrip co-creatie kan worden uitgelegd als een manier van samenwerken met alle belanghebbenden in een open en
creatief proces, om te komen tot creatieve oplossingen voor complexe vraagstukken uit de praktijk. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan het ontwikkelen van een nieuwe dienst, het verbeteren van een bestaand werkproces of het opzetten van een
samenwerkingsverband.
Waarom masterclasses voor docenten?
De masterclasses zijn bedoeld om jou als docent meer inzicht te geven in de uitgangspunten van co-creatie en ervaring op te
doen met enkele co-creatieve werkvormen op basis van design thinking. Deze uitgangspunten en tools kun je direct inzetten in
je onderwijs. Hiermee kun je studenten concrete handvatten bieden om oplossingen te ontwerpen vanuit het perspectief van
de eindgebruiker en in samenspraak met relevante stakeholders.
Wat bieden we aan
Twee masterclasses waarin je concrete werkvormen (tools) krijgt aangeboden en ook zelf gaat ervaren hoe deze in de praktijk
werken. Ook maak je tijdens deze masterclasses kennis met het co-creatie kompas, een hulpmiddel voor het vinden en kiezen
van een geschikte werkvorm voor een specifiek vraagstuk. Het is de bedoeling dat je beide masterclasses volgt.
Na de 2de bijeenkomst bestaat de mogelijkheid om een individuele coaching af te spreken met de betrokken trainers/docenten.
Wanneer

Dinsdag 20 november 2018 en donderdag 17 januari 2019. Beide van 15.00- 18.00 uur.
Aanmelden
Je kunt je hier aanmelden.
Locatie
Zuyd Hogeschool, afhankelijk van deelnemers op locatie Heerlen, Sittard of Maastricht.
Deelname is zonder kosten. Aanmelding is echter niet vrijblijvend.
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