
Wat vragen we van jou?

Enthousiasme en commitment om ongeveer 1 keer 
per 2 maanden deel te nemen aan een live online 
thema- of intervisie trainingsessie van 1,5 uur.

Heb je interesse om deel te nemen aan dit project of 
wil je meer informatie? Neem dan contact op met de 
projectleider Kristel Logghe:

kristel@learningconnected.nl
06 23753471

Er kunnen slechts 60 professionals meedoen, dus 
wees er snel bij!

Vergroot nu jouw interculturele kennis en competenties 
door gratis deelname aan het ZonMw-project
'LOL met Academische Werkplaatsen Jeugd'

Meer informatie of contact?

kristel@learningconnected.nl
06 23753471

Er worden veel verschillende 
sessies op verschillende 

momenten aangeboden, voor 
ieder wat wils.

Wat is Live Online Leren?

De Live Online Leren (LOL-) methodiek gaat uit van het 
sociale leren. Denkprocessen en kennis worden 
aangeleerd, uitgebreid, aangepast en gedeeld door 
interactie met collega's vanuit het hele land. 

De beschikbare faciliteiten dragen bij aan een interactieve 
leeromgeving die zorgt voor een hoger leerrendement. 
Iedereen kan zo vanuit zijn of haar locatie de kennis 
ontvangen en delen die nodig is.

Er is live contact met de trainer 
en/of ervaringsdeskundige en 

medecursisten. Want leren doe 
je met elkaar!

De sessies kunnen worden gevolgd 
vanuit elke locatie. Dit scheelt reistijd, 

en reiskosten.

Wat bieden we jou?

Gratis deelname aan interessante thema- en 
intervisiesessies op het gebied van interculturele 
kwaliteit/cultuursensitief werken via Live Online 
Leren (LOL). Je volgt de trainingen online, maar dan 
wel in interactie met live contact met een expert en 
medecursisten. Zie de bijgesloten flyer voor meer 
informatie over de trainingen met experts én 
ervaringsdeskundigen die jij in 2020 gratis kunt 
volgen.

Een jaar lang krijg je toegang tot de online school. 
Hierin vind je naast lesmaterialen ter voorbereiding op 
de LOL-sessies kennisbijdragen van experts uit vier 
Academische Werkplaatsen Jeugd. En kun je vragen 
stellen en kennis delen met experts, 
ervaringsdeskundigen en andere jeugd(zorg/hulp) 
professionals in de online community.

Partners gericht op verbetering van de hulp aan migrantenjeugd en -gezinnen

Kortom: als je deelneemt, kun je verschillende online kennissessies volgen en ontvang je een jaar lang extra 
begeleiding bij de toepassing van interculturele interventies.

http://bit.ly/2Ddk1zW



