
 

 

 
 

 

     

    
 

Storytelling en internationalisering 
 
Thematische Vorming ter ondersteuning van basis- & secundair onderwijs en 

volwasseneneducatie  

Landcommanderij Alden Biesen – 1 december 2016 

 
 
Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 
 
Graag nodigen wij u van harte uit op de thematische vorming rond het gebruik van Storytelling 
in internationale projecten op donderdag 1 december vanaf 9.30u in de Landcommanderij 
Alden Biesen i.s.m. EPOS vzw, het Nationaal Agentschap voor het Erasmus+ programma in 
Vlaanderen. 
 
De Landcommanderij Alden Biesen is als Vertel Kasteel een expertisecentrum van de 
vertelkunst in Vlaanderen en Europa. De afgelopen jaren heeft Alden Biesen heel wat 
knowhow opgebouwd over het gebruik van storytelling in onderwijs en vorming. Voor deze 
studiedag zijn we ook op zoek gegaan naar goede praktijkvoorbeelden van projecten die op 
de één of andere manier gebruik maken van storytelling van België tot in IJsland. Deze willen 
we graag met u delen.  
 
Bent u benieuwd naar het belang van verhalen in een leerproces? Heeft u interesse in de 
toepassingsmogelijkheden van storytelling als evaluatiemethode? Bent u op zoek naar een 
speelse methode om een (nieuwe) taal aan te leren? Bent u klaar om zich te wagen op het 
terrein van digital storytelling? Vraagt u zich af hoe u uw projectidee kan uitwerken tot een 
Erasmus+ project? 
 
 
Kom dan zeker naar deze vorming in het inspirerende kader van de Landcommanderij Alden 
Biesen op donderdag, 1 december 2016. Wij ontvangen u vanaf 9.30u. Het verhaal start om 
10.00u. 
 
Voor meer info kan u terecht bij Renilde Knevels (renilde.knevels@cjsm.vlaanderen.be). 
 
Interesse? Gelieve dan bijgaand inschrijvingsformulier vóór 25 november 2016 terug te 
sturen naar Myriam Swinnen (myriam.swinnen@cjsm.vlaanderen.be). 
 
Wij hopen alvast u te mogen verwelkomen deze studiedag op 1 december in Alden Biesen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Renilde Knevels      Renilde Reynders 
Landcommanderij Alden Biesen    EPOS vzw  
                                

mailto:renilde.knevels@cjsm.vlaanderen.be
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Storytelling en internationalisering 

Thematische Vorming ter ondersteuning van basis- & secundair onderwijs en 
volwasseneneducatie 

Landcommanderij Alden Biesen – 1 december 2016 

 
9.30 u 

 
Onthaal 
 

10.00 u 
 
10.10 u 
 

Welkom + programma 
Renilde Knevels – Landcommanderij Alden Biesen 
Verhaal 
Frank Degruyter - Verteller 

10.25 u 
 

Het belang van Storytelling in het onderwijs 
Guy Tilkin – Landcommanderij Alden Biesen 

10.50 u 
 

Praktijkvoorbeelden van Storytelling in internationale projecten:  
Kleuter- en Basisonderwijs: “Learning Stories” naar IJslands model – Ines 
Springael // “Seven Countries, Eight Stories” – Philippe Balcaen 
Secundair Onderwijs:: Strip to Identity – Dirk Staf 
Volwasseneneducatie: “Come and Share the Story” – Christel Van 
Schandevijl 
DARTS Wedstrijd Digital Storytelling – Renilde Knevels 

12.15  u Erasmus+ mogelijkheden 
Renilde Reynders – EPOS vzw 

 
12.30 u 

 
Broodmaaltijd (mits bevestiging) 
 

13.30 u  Workshops – U kan 2 sessies kiezen uit ons aanbod 
Optie 1:  
Hoe maak je een Storyboard of Comic met je buitenlandse partners en kan je hem online 
delen met de wereld? – Dirk Staf, Miniemeninstituut Leuven 
Optie 2:   
Hoe laat je je leerlingen een verhaal omvormen tot digital story in 7 stappen – Marleen 
Mesotten, Lector Lerarenopleiding UCLL Hasselt 
Optie 3:  
Gebruik van verhalen en mapping om over gevoelens te praten in het basisonderwijs - 
Fred Versonnen, Verteller 
Optie 4: 
Gebruik van Europese verhalen in het volwasseneneducatie – Frank Degruyter, Verteller 
Optie 5::  
Gebruik van Oral Storytelling bij het aanleren van een (nieuwe) taal. Interactie in de 
doeltaal en animo verzekerd! – Renilde Knevels, Landcommanderij Alden Biesen 

 
15.45 u  

 
Afronding – Verhaal 
 

 
16.00 u  

 
Einde – Receptie 
 



 

 

 
 

 

     

    
 

INSCHRIJVINGSFORMULIER THEMATISCHE VORMING  
“Storytelling en internationalisering” 

Voor basis- & secundair onderwijs en volwasseneneducatie 
Landcommanderij Alden Biesen – 1 december 2016 

 
 
Naam: ………………………………………………………………………………………………… 
 
School:
 ………………………………………………………………………………………………… 
 

o Kleuteronderwijs   
o Lager onderwijs 
o Secundair onderwijs, afdeling(en):  
o Volwassenenonderwijs 

 
Adres: ………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefoon:………………………………………………………………………………………………… 
 
e-mail:  ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Ik zal deelnemen aan de lunch:       ja  neen     Vegetarisch:   ja  neen 
         
 
De twee workshops die ik wil volgen zijn:: 

o Optie 1: (laptop meebrengen!) 
Hoe maak je een Storyboard of Comic met je buitenlandse partners en kan je hem 
online delen met de wereld? – Dirk Staf, Miniemeninstituut Leuven 

o Optie 2:   
Hoe laat je je leerlingen een verhaal omvormen tot digital story in 7 stappen? – 
Marleen Mesotten, Lector Lerarenopleiding UCLL Hasselt 

o Optie 3:  
Gebruik van verhalen en mapping om over gevoelens te praten in het basisonderwijs 
- Fred Versonnen, Verteller 

o Optie 4: 
Gebruik van Europese verhalen in het volwassenenonderwijs – Frank Degruyter, 
Verteller 

o Optie 5: 
Gebruik van Oral Storytelling bij het aanleren van een (nieuwe) taal. interactie in de 
doeltaal  en animo verzekerd! – Renilde Knevels, Landcommanderij Alden Biesen 

         
Gelieve dit formulier vóór 25 november 2016 terug te sturen naar Myriam Swinnen: 
myriam.swinnen@cjsm.vlaanderen.be 
Alden Biesen, Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen 
fax : 089 417033, tel : 089 519355  
 
U ontvangt geen bevestiging.  Zonder tegenbericht bent u ingeschreven. Als u uiteindelijk toch 
verhinderd bent gelieve ons dan zo snel mogelijk te verwittigen.  
 Een wegbeschrijving vindt u op www.alden-biesen.be  

mailto:myriam.swinnen@cjsm.vlaanderen.be
http://www.alden-biesen.be/

