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Cursus Appreciative Inquiry en teams
!
Inhoud van de opleiding
!

Leerdoelen
-Kennis vergroten: Vergelijking van het AI interventie model, als voorbeeld van
de Post modernistische Organisatie ontwikkelingsbenadering, met andere team
ontwikkelingsbenaderingen.
-Kennis nemen van de theorie van Appreciative Inquiry toegepast op het functioneren van teams.
- Oefenen: Ervaring opdoen met de start van een AI team interventie: het kiezen
van het thema en het samenstellen van een waarderend team interview.
- Oefenen met verschillende team werkvormen zoals de Wall of Wonder, Conflict
oplossen door gebruik van het waarderende en onderzoekende zelf en het faciliteren van een groepsdialoog.
-Toepassen op het eigen werk, via case studies.
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Het programma
Het programma bestaat uit 2 dagen.
Op de eerste dag ligt in de ochtend het accent op de ingrediënten van Succesvolle teams, zoals die uit wetenschappelijk onderzoek naar voren komen en uit de
persoonlijke ervaringen van de deelnemers blijken. De AI teambenadering wordt
gepositioneerd ten aanzien van andere benaderingen.
In de middag gaan we oefenen met verschillende team-werkvormen.
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De ochtend van dag 2 staat in het teken van toepassing van AI kennis op het
functioneren van teams. De principes van A.I. en de aanpak van een standaard
teambuilding stappenplan met AI komen aan de orde.
We besteden het laatste dagdeel aan het oefenen met het faciliteren van de
groepsdialoog. We sluiten af met het toepassen van het geleerde in de eigen
praktijk als psycholoog.
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Literatuur
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Verplicht
-Appreciative Team Building, Whitney, Trosten-Bloom, Cherney and Fry, 2004,
ISBN 0-595-33503-9- 89 blz.
-Handboek Appreciative Inquiry, Masselink en de Jong, 2013, ISBN
978-90-78440-680
Hoofdstukken 5 (20 blz) en 14 (10 blz)
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Overige literatuur- artikelen
Professor Gervase Bushe- Meaning making in teams
Ronald van Domburg en Cora Reijerse-Team and group development the AI way,
AI practitioner, Volume 12 Number 4 ISBN 978-1-907549-03-84
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Studiebelasting
Studietijd:10 uur.
Cursus: 14 contacturen op 2 dagen.
Tentamen, thuis te maken na afloop van dag 2: 2 uur.
Geaccrediteerd met 19 punten door het NIP voor de registers A&O/A&G psycholoog.
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De docenten
Wick van der Vaart en Cora Reijerse studeerden respectievelijk sociale- en klinische psychologie. Ze deden vervolg opleidingen op postmaster niveau in AI en
werken meer dan 5 jaar als facilitator, consultant en trainer op het vlak van organisatie-ontwikkeling.
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Toetsing
Het take home tentamen bestaat 3 essay vragen en een casus beschrijving. De
genoemde literatuur dient voorafgaand aan de cursusdag bestudeerd te worden
en wordt getoetst in het in het tentamen.
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Investering
NIP leden € 795,- excl. btw en niet NIP leden € 995,- excl. btw en inclusief artikelen.

