BASISCURSUS APPRECIATIVE INQUIRY

Inhoud van de opleiding
Leerdoelen
§

Kennis nemen van de theorie van Appreciative Inquiry: principes;

§

Kennis nemen en toepassen van de methode van Appreciative Inquiry: cyclisch werken;

§

Inzicht in de ontwikkeling van het vak: ontstaan van A.I. in de context van interventiekunde;

§

Toepassen op het eigen werk, via case studies.

Het programma
Het programma bestaat uit 2 dagen.
Op de eerste dag ligt het accent op Appreciative Inquiry als methode. Door middel van interviews en
creatieve werkvormen doorlopen de deelnemers het A.I.-proces. Al doende leren ze een aantal
werkvormen die ze zelf in hun werk kunnen inzetten.
De ochtend van dag 2 staat in het teken van de filosofie en theorie van Appreciative Inquiry. De
principes van A.I. en de ontwikkeling van het vak komen dan aan de orde.
We besteden het laatste dagdeel van de cursus aan toepassen van het geleerde in de eigen praktijk
(als psycholoog). De deelnemers krijgen dan ook de opdracht om een verslag te schrijven over een
situatie waarin ze met de principes en/of methode van Appreciative Inquiry hebben gewerkt in hun
eigen werk.
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De docente
Cora Reijerse volgde vervolgopleidingen op post master niveau in AI en werkt meer dan 5 jaar als
facilitator, consultant en trainer op het vlak van organisatieontwikkeling. Ook is zij actief lid van het
Europese AI netwerk.

Toetsing
Het take home tentamen bestaat uit een casus beschrijving en een paar essay vragen.
De genoemde literatuur ( 80 bladzijden) dient voorafgaand aan de cursusdag bestudeerd te worden.
De cursus is geaccrediteerd met 25 punten voor de NIP A&O/A&G registraties.

Investering
NIP leden € 795,- exclusief BTW en inclusief artikelen.
Niet NIP leden € 995,- exclusief BTW en inclusief artikelen.

