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U ontdekt niet alleen zes dagen lang de wondermooie natuur 
van de Zweedse provincie Värmland, u (her)ontdekt vooral 
zichzelf!

U geniet van fysieke en mentale uitdagingen in een avontuurlijke 
setting. 

U ervaart een outdoor classroom die mogelijkheden biedt tot 
verstilling, verdieping, individuele reflectie en reflectie met peers.

U gebruikt resultaatsgericht de door ons specifiek voor 
schoolleiders gedesignde tools en kaders. Ze zullen uw 
leerervaring op een aangename manier bevorderen en interactie 
uitlokken. 

U komt thuis met een concreet persoonlijk ontwikkelingsplan. 

U reflecteert en gaat in dialoog over de belangrijke 
leiderschapsdimensie van ‘zelfzorg’. Een dimensie die vaak bij 
andere leiderschapsopleidingen uit het oog verloren wordt. 

U krijgt een duidelijk beeld van hoe u uw leven (opnieuw) in 
balans kan brengen.

U connecteert met collega-directeurs wat uw leerbeleving extra 
kracht geeft. 

U wordt op vaste momenten ook persoonlijk begeleid door 
onderwijs- en leiderschapsexpert Pieter Sprangers. 

U wordt niet aan u lot overgelaten na de expeditie. U neemt 
de zogenaamde “EHBO-buis” voor schoolleiders mee naar 
huis. Deze buis bevat uw persoonlijk ontwikkelingsplan, 
leiderschapskaders en tools om mee aan de slag te gaan. 

Een terugkomsessie na de expeditie zorgt ervoor dat u samen 
met de andere deelnemers kan reflecteren op ieders groeiproces. 
We weten dat hier mooie collectieve tips uit voortvloeien en het 
de motivatie verhoogt. 

WAT LEVERT DEZE 
LAGOM-EXPEDITIE U OP? 
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De sterktes van Pieter situeren zich vooral op 
het vlak van onderwijsdesign, strategische plan-
ning, identiteitsbepaling van organisaties ge-
koppeld aan waarden en cultuur, persoonlijke 
coaching met impact, creativiteit en innovatie en 
krachtige leerprocessen.

Pieter engageert zich vrijwillig als oprichter, 
gedelegeerd bestuurder en adventure-monitor 
voor de vzw JAP adventure (www.japadventure.
be). Deze organisatie biedt door middel van ad-
venture-projecten een zinvolle vrijetijdsbested-
ing met meerwaarde aan voor maatschappelijk 
kwetsbare jongeren.  

Pieter bouwde heel wat ervaring op in volgende 
domeinen:

|

 
|

|

|
|

|

|
|
|

|
|
|

Pieter begrijpt scholen én schoolleiders!  Hij 
was zelf meerdere jaren directeur bij de toenma-
lige Plantijn Hogeschool, hij begeleidt als per-
sonal coach al vele jaren schoolleiders, hij doet 
onderzoek naar schoolleiderschap en begeleidt 
scholen al meer dan 15 jaar rond onder meer 
schoolleiderschap en onderwijskundig leider-
schap. Hij is vaak ‘sparring partner’ van schoollei-
ders om hen te ondersteunen in hun uitdagingen.

Pieter onderscheidt zich door met een ‘design-
erblik’ naar onderwijs en leren te kijken en het 
onderwijs en leren ook zo te onderzoeken. Een 
onderbouwde en originele kijk, die vaak leidt tot 
verrassende inzichten! 

Pieter heeft bijzondere aandacht voor de mens 
in een professionele organisatie.  Hij wordt 
gedreven door het leren van mensen en hun 
persoonlijke ontwikkeling.  Creativiteit en inno-
vatiekracht zijn aanwezig bij elke mens; dat lat-
ente talent doen ontwaken, ziet hij als een grote 
uitdaging.    

Pieter studeerde toegepaste economische 
wetenschappen aan de Universiteit van Antwer-
pen en behaalde een aanvullende master in pub-
liek management aan de Universiteit Antwerpen 
Management School.  Hij volgde ook de acade-
mische lerarenopleiding en bekwaamde zichzelf 
in het leren van mensen, innovatieve menselijke 
processen en design thinking.  Pieter heeft een 
jarenlange leidinggevende ervaring in verschil-
lende professionele organisaties zowel in de 
overheidssector, onderwijssector als in de partic-
uliere sector.  Momenteel is Pieter PhD-kandidaat 
in design aan de IADE universiteit in Lissabon.

Teacher teams (professionele leergemeenschappen, 
leerkrachten stimuleren om te weken in groep): gloed-
nieuw boek ‘Team school’ verschijnt in het najaar bij 
Lannoo Campus (www.lannoo.be/nl/team-school)
Educational technology, artificiële intelligentie in 
onderwijs, digitale transformatie van onderwijs 
Onderwijsinnovatie, het meest fantastische leren van 
de toekomst, leermotivatie (boek ‘Edushock, breinop-
timizer voor leren in de toekomst, www.lannoo.be/nl/
edushock)
Onderwijsdesign, redesign van educational systems
Schoolleiderschap (de rol van schoolleiders, uitval bij 
schoolleiders …)
HR-beleid in onderwijsinstellingen met inbegrip van 
professionalisering van leerkrachten
Levenslang leren in organisaties, bedrijven …
Leren van kenniswerkers (www.lerenbovendemaat.be)
Strategische planning in onderwijs (met maximale par-
ticipatie van leerkrachten, leerlingen, ouders… )
Vernieuwende schoolinfrastructuur 
Schaalvergroting in onderwijs (BOS)
Hervorming secundair onderwijs”

HOE KAN PIETER HET 
VERSCHIL MAKEN?



De leerlijn tijdens de expeditie loopt als volgt: 

| Discover: Hoe doen anderen het? 
| Me-time: Hoe doe ik het? Hoe voel ik het?
| Getting things done: Naar waar ga ik? 
   Waar voel ik me goed bij? 

Deze expeditie is een exclusieve opleiding voor 
een beperkt aantal deelnemers. De uitstekende 
wisselwerking tussen fysieke en mentale uit-
dagingen met een persoonlijke aanpak en be-
geleiding zorgt voor unieke leermomenten en 
-effecten.

U ervaart tijdens deze schoolleidersexpeditie de 
echte Zweedse context. De eerste en laatste na-
cht overnacht u in een Zweedse “stuga”. De over-
ige nachten trekt u de natuur in met een rugzak, 
een tent en uw “EHBO-buis”. De buis bevat uw 
persoonlijk ontwikkelingsplan en enkele tools en 
kaders om mee aan de slag te gaan. 

U ontdekt tijdens deze expeditie ook de LAG-
OM-levenswijze van de Zweden: leef uw leven in 
balans is immers hun motto. Uiteraard geniet u 
ook van de Zweedse keuken. 

Kortom, dit is een opleiding voor schoolleiders 
in een prachtige outdoorconditie. Een opleiding 
onderbouwd met sterke kaders voor schoollei-
ders en door ons gedesignde tools, canvassen en 
methodieken om de ultieme leerervaring en het 
grootste leereffect te creëren. 

Voelt u zelf minder voor traditionele leiderschap-
sopleidingen of bleef u tijdens deze opleidingen 
wat op uw honger?  Wilt u gepersonaliseerd verdie-
pen in uw leiderschapsontwikkeling?  Wilt u meer 
focus krijgen in uw persoonlijke ontwikkeling?

Pieter Sprangers neemt tijdens de schoollei-
derexpeditie een 8-tal schoolleiders mee naar 
Zweden om fysiek en vooral mentaal uitgedaa-
gd te worden. Bent u een schoolleider in het ba-
sisonderwijs, secundair of hoger onderwijs en 
wilt u op een uitdagende manier investeren in 
uw eigen persoonlijke ontwikkeling en welzijn, 
dan is deze schoolleiderexpeditie geknipt voor u. 

De expeditie is binnen Domo de Refontiro gebor-
en vanuit onze interesse en ervaring in leercon-
cepten in outdoor condities. Wetenschappeli-
jke onderzoekers zoals John Hattie beschrijven 
dat het leereffect bij leren om uitdagingen aan te 
gaan, feedback te zoeken en zich aan te passen 
aan het leren in collegiale samenwerking langer 
aanhouden wanneer dit in een outdoor conditie 
wordt aangereikt.  

Naast het outdoor leren onderscheiden we ons 
van traditionele opleidingen door sterk on-
derbouwde inhoudelijke kaders, tools en 
methodieken specifiek voor schoolleiders. We 
bieden extra aandacht voor zelfzorg en hoe u 
hier positief mee kan omgaan.  
De expeditie creëert ruimte om met een nieuwe 
blik naar onderwijs, schoolleiderschap en per-
soonlijke ontwikkeling te kijken. 
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WAT HOUDT DE EXPEDITIE IN? 





DE EXPEDITIE
Wij vinden het belangrijk dat u als schoollei-
der hier stil bij staat. Zowel bij het positieve, de 
onderwijskundige kernpraktijk en het onderste-
unen en coachen van teacher teams. Maar ook 
om stil te staan bij ‘word ik geleefd als schoollei-
der, ervaar ik te veel prikkels’? 

We staan hierbij stil zowel via individuele den-
koefeningen als in interactie met andere 
schoolleiders. We laten de expeditie doorgaan 
in de fantastische “outdoor classroom” in Zwe-
den. Deze buitenomgeving is de ideale voed-
ingsbodem om van en met elkaar te leren. In 
de adembenemende natuur komt u uzelf tegen 
en tast u uw eigen grenzen af. We ook bouwen 
momenten in van verstilling en verdieping. We 
kunnen zo letterlijk en figuurlijk afstand nemen. 
We creëren de mogelijkheid om via “temporal 
distancing” uw perceptie positief te veranderen. 
Kom buiten uw comfortzone om uw eigen stem 
te horen. 

Vanuit wetenschappelijk onderzoek weten we 
dat een natuurbelevingscontext een positieve 
invloed heeft op de leerbeleving. Het zorgt voor 
gemotiveerd leren en u kan zich zonder con-
nectie met de bewoonde wereld volledig focus-
sen op uzelf als schoolleider en als persoon. Wij 
raden dan ook aan om voluit te kiezen voor deze 
buitengewoon prachtige outdoor classroom. 

Schoolleider is een fantastisch beroep, maar het 
is ook een behoorlijk veeleisende job. Het is mooi 
om als schoolleider een team van onderwijspro-
fessionals te kunnen coachen, vertrekkend vanuit 
een duidelijke visie, een droom om het meest fan-
tastische onderwijs mogelijk te maken. Maar een 
schoolleider wordt geconfronteerd met een het-
erogeen team van medewerkers dat bovengem-
iddeld gekwalificeerd is, waarbinnen zowel in-
novatieve als eerder behoudsgezinde krachten 
spelen. Het gaat om professionals die autonomie 
waarderen maar die ook in team moeten werken. 
Professionals die waardengedreven met jonger-
en aan de slag willen gaan om krachtig onderwi-
js mogelijk te maken. Dat soort van professionals 
wil geleid worden door een leider die inspireert, 
die een duidelijke visie kan formuleren en zo 
een team van onderwijsprofessionals in be-
weging kan zetten. 

Als schoolleider is het belangrijk om samen 
met een team van professionals te focussen op 
de voortdurende ontwikkeling van de onder-
wijskundige kernpraktijk. Vanuit Pieters eigen 
ervaringen als directeur en de jarenlange be-
geleiding van scholen weten we dat het voor 
schoolleiders in de praktijk moeilijk is om nog 
echt met de onderwijskundige kernpraktijk bezig 
te zijn omdat zoveel andere zaken hun aandacht 
opeisen. Schoolleiders zijn zo te vaak te weinig 
bezig met wat hun echt energie geeft, waar vaak 
ook hun passie ligt.  

WAAROM DEZE SCHOOLLEIDEREXPEDITIE?
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Staat u wel stil bij uw leiderschapspraktijk? 
Kent u uzelf en bent u eerlijk tegenover uzelf?

U ALS SCHOOLLEIDER
We hebben gemerkt dat schoolleiders vaak 
in vierde versnelling staan en daardoor te 

hoge toeren draaien. Tijd nemen om even 
stil te staan en rustig bij te tanken lijkt vaak 

een utopie. 



voor de was op te draaien. Het is het recht om 
(doorbetaald) thuis te blijven als uw kind ziek is, 
maar daar nooit misbruik van te maken. Lagom 
is een praktische auto kopen, ook als is dat miss-
chien niet het aantrekkelijkste model. Het is één 
muur van de kamer een kleur geven en de rest 
wit laten, omdat het overdreven zou zijn om alle 
muren in die kleur te schilderen. Het is felrode 
lippenstift dragen, maar de rest van uw make-up 
naturel houden. Lagom is een hamburger eten 
maar er geen frieten bij nemen, want matigheid 
is een deugd. Het is een heerlijk nieuw gerecht 
creëren op basis van alleen maar kliekjes, want 
eten weggooien is een doodzonde. 

DE WET IN DE PRAKTIJK BRENGEN

Het clichébeeld van Zweden is een opgeruimde 
kamer met een minimalistische inrichting, die 
rust en ruimte uitstraalt. Lagom gaat voor een 
belangrijk deel over die ruimte, over eenvoud en 
rommel opruimen, over vooroordelen bestrijden 
en eerlijk zijn. Maar de balans van lagom gaat 
verder dan emotioneel welzijn en binnenhu-
isarchitectuur; het gaat over gedeelde verant-
woordelijkheid en het gevoel erbij te horen, 
een deel van het grotere geheel te zijn. Over 
een goede relatie met uw buren, zorg dragen voor 
de openbare ruimte en correct belasting betalen, 
zodat de overheid dat geld goed kan besteden. 
Onderzoek van het World Economic Forum heeft 
aangetoond dat Zweden andere landen in zo on-
geveer alles verslaat. Het is een goed geregelde, 
benijdenswaardige welvaartsstaat. Zo beschou-
wd is het land van de halfvolle melk het resultaat 
van een geslaagde balanceeract, het bescher-
mt zijn inwoners en geeft ze tegelijk vrijheid. 
Deze levenswijze brengen we in de expeditie als 
leidraad naar voren voor uw persoonlijke ontwik-
keling. Trek uw leven terug in balans!

In deze expeditie trekken we naar het Zweedse 
Värmland. In deze Scandinavische ongerepte 
natuur kunt u door het welbekende “allemans-
rätten” (allemansrecht – stoor niemand en verniel 
niets) uw tent overal opslaan. Er staan uitdagen-
de outdooractiviteiten, zoals kanoën en trekking, 
op het programma. U deconnecteert er even van 
uw leven hier. We brengen het kwaliteitsvolle 
Scandinavische onderwijs ook binnen in de ex-
peditie. U ondergaat zo een mini-Erasmus-ervar-
ing die u hoogstwaarschijnlijk ook toewenst aan 
uw eigen leerlingen, studenten en/of kinderen. 

LAGOM – de Zweedse spreuk van een leven in 
balans (Dunne L, 2017)

Hoe creëert u rust in uw dagdagelijks leven? Hoe 
brengt u uw leven in balans en zorgt u ervoor dat u 

uw job als prettig werkbaar ervaart?

In 1996 gaf de schrijver Jonas Gardell Zweden 
een nieuwe bijnaam: het land van de halfvolle 
melk. Daar herkenden de Zweden zich wel in. 
In zijn stand-upcomedyshow beschreef Gardell 
Zweden als een land waar balans heilig is, re-
delijkheid op een voetstuk staat en alles om con-
sensus draait. Daar werkt iedereen aan mee. Een 
land dat van witte muren houdt en functioneel 
design. En dat halfvolle melk precies goed vin-
dt – niet te vet, niet te mager. Hij gaf in feite een 
definitie van “lagom”. 

DE WET VAN LAGOM 

Simpel gezegd beschrijft het woord iets wat pre-
cies genoeg of precies goed is. Net genoeg melk 
in uw koffie bijvoorbeeld. Of net genoeg druk bij 
een massage. In figuurlijke zin is het lastiger te 
omschrijven. Er wordt bedoeld dat het gelukt is 
om alles perfect in balans te krijgen, op basis van 
een reeks sociale codes. Lagom is een weekend 
bij een vriend gaan logeren maar uw eigen lak-
ens meenemen omdat het eerlijk is om samen 

WAAROM ZWEDEN? – LAGOM 
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HET PROGRAMMA
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Voorbereidingsdag

Reizen & 
acclimatisatie

Discover: hoe doen 
anderen het? 

Me-time: hoe doe ik 
het? 

PLANNING

| Praktische zaken
| Toelichting bij enkele  voorbereidende taken 
|  Uitleg over het inhoudelijke programma 

Aankomst in Värmland mogelijk vanaf 
10u – reisinfo volgt  

Start programma 18u
|  Acclimatisatie en voorstelling rond het 
   kampvuur 
|  Pitch van uw persoonlijke case

Voormiddag 
|  Kaders specifiek voor schoolleiders
|  Kadering: wat zijn reflectieloops en hoe 
   gaan we hiermee aan de slag? 

Namiddag – vertrekken op trektocht
| Inzichten verwerven: hoe doen anderen het? 
| Speeddates in duo

Avond
| Aanvullingen op persoonlijke ontwikkelingstool

Slapen aan de oevers van een adembenemend meer

Voormiddag
| Alleen op stap: krachtige persoonlijke reflectie 

Namiddag 
| Reflectie op huidige schoolsituatie 
| Stiltemoment 

Avond 
| Aanvullingen op persoonlijke ontwikkelingstool
| Groepsbespreking 
| Moment voor personal coaching

Overnachten in de overweldigende natuur

LOCATIE 

HANGLOOSE, TURNHOUT

VÄRMLAND, ZWEDEN

VÄRMLAND, ZWEDEN
INDOOR &  OUTDOOR

VÄRMLAND, ZWEDEN
OUTDOOR

DAG 

01

02

03
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Creatieateliers: getting 
things done

Creatieateliers: getting 
things done & Reflectie 

Afscheid 

Terugkoppelings-
moment

PLANNING

Voormiddag – terugkomst van trekking
| Naar waar kan ik groeien als schoolleider?

Namiddag – vertrek kanotocht 
| Stilte- en reflectiemomenten: geniet van 
  de prachtige Zweedse natuur 
| Momenten van personal coaching in kano 

Avond
| Groepsmoment 
| Momenten van personal coaching 

Slapen op een onbewoond eilend

Voormiddag – terugkeren met de kano 
| Verdere uitwerking persoonlijk 
  ontwikkelingsplan
| Momenten van personal coaching in kano 

Namiddag 
| Uitwerking van de cases

Avond 
| Uitgebreide maaltijd – relaxing 
| Ervaringsuitwisseling – opgedane inzichten 
| Aanvullen persoonlijk ontwikkelingsplan

Voormiddag
| Ontbijt 
| Afscheid 

| Vooruitgang persoonlijke ontwikkeling 
| Welke acties reeds vervuld
| …

LOCATIE 

VÄRMLAND, ZWEDEN
OUTDOOR

VÄRMLAND, ZWEDEN
INDOOR &  OUTDOOR

VÄRMLAND, ZWEDEN
INDOOR &  OUTDOOR

HANGLOOSE, TURNHOUT

DAG 
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INSCHRIJVEN 

Inschrijven kan via onderstaand formulier. 
Opgelet! Gezien het persoonlijke karakter en de 
beperkte groepsgrootte is het niet mogelijk om 
te annuleren nadat u ingeschreven bent. Wel 
kan u eventueel – bij noodgevallen – uzelf laten 
vervangen door een collega-schoolleider.

Een reis naar Scandinavië in de lente vraagt 
enige flexibiliteit en zin voor avontuur van 
de deelnemer. De weersomstandigheden in 
Zweeds Värmland in die periode zijn moeilijk 
te voorspellen maar vanuit de statistieken 
leren we dat er in die periode een gemiddelde 
temperatuur is van 9°c. Deelnemers aan deze 
expeditie hebben de mentale wendbaarheid 
om mogelijke aanpassingen aan het programma 
ten gevolge van weersomstandigheden als een 
positieve uitdaging te zien.
 
Deze expeditie vereist een normale tot goede 
basisconditie om ze als aangenaam te ervaren.  
Maar u hoeft dus zeker geen atleet te zijn om deel 
te nemen     .  Neem gerust contact met ons op 
bij twijfels over de fysieke vereisten en mogelijke 
voorbereidingen. 

“PDF – Inschrijvingsformulier”
“PDF – Algemene voorwaarden” 

DE KOSTPRIJS 

Uw investering in uw persoonlijke ontwikkeling 
bedraagt € 3.449,00,- 

Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief transport van 
en naar Värmland (Hagfors, Zweden). 

Wat is inbegrepen in de prijs van de 
expeditie? 

Inbegrepen

|
|

|

Niet-inbegrepen

DE KOSTPRIJS & INSCHRIJVEN

SCHOOLLEIDEREXPEDITIE
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€ 2.350,00,_ voor het opleidingsgedeelte   
(opleidingsmomenten, tools, coaching…)
€ 1.099,00,_ voor hospitality & operationele-
handelingen (eten, drinken, accommodatie, 
outdoor materiaal…)

|

|

|

|

Een excellent opleidingstraject specifiek 
ontworpen voor schoolleiders
“EHBO-buis” voor schoolleiders met ex-
clusief door ons designteam vormgegeven 
tools en modellen
Accommodatie 
Alle maaltijden en dranken van dinsdag 14 
april (18u00) t.e.m. zondag 19 april (10u00)
Outdoor activiteiten

Transport van en naar Värmland (Hagfors), 
Zweden 
Persoonlijke reisverzekering 
Reisbijstandsverzekering 
Bagage- en annuleringsverzekering

|

|
|
|

Tot in Zweden? 
Wij kijken er alvast naar uit!



Ben ik nog steeds bereikbaar? 
NEEN. Het krachtige aan deze expeditie is de volle-
dige disconnectie van de dagdagelijkse realiteit. De 
begeleiders van de expeditie staan in contact met 
onze collega’s in België en kunnen uw thuisfront op 
de hoogte houden. 
Voor noodgevallen zal Pieter grotendeels bereikbaar 
zijn maar we komen ook in zones waar tijdelijk geen 
connectie met de buitenwereld mogelijk is.  

Kan ik mijn partner en/of een collega meenemen? 
Uw partner en/of collega is ook een schoolleider? 
Cool! Nodig hem of haar gerust uit om ook mee te 
gaan! Zo niet, dan stellen we u teleur. Deze expeditie 
is specifiek voor schoolleiders bedoeld. 

Wat als ik moet annuleren? 
Door het persoonlijke karakter en beperkte groeps-
grootte is het niet mogelijk om te annuleren na-
dat u ingeschreven bent. Wel kan u eventueel – bij 
noodgevallen – uzelf laten vervangen door een colle-
ga-schoolleider.

Ben ik sterk genoeg voor de trip? 
Een GOEDE BASISFITHEID is aangewezen. Neem 
gerust contact met ons op bij twijfels. We hebben vol-
doende tips om u zelfzeker aan de expeditie te laten 
beginnen 

Welke verzekeringen heb ik nodig? 
U voorziet best een standaard reisverzekering (annu-
latie- en al dan niet bagageverzekering).  U voorziet 
ook best zelf een verzekering voor lichamelijke on-
gevallen en repatriëring.  

Welk materiaal heb ik nodig? 
Wij voorzien tenten en kookmateriaal.  U zorgt zelf 
voor persoonlijk materiaal zoals goede wandelschoe-
nen, aangepaste kledij, slaapzak en slaapmatje. Ver-
dere toelichting krijgt u op de voorbereidingsdag. 

Voor wie is deze schoolleiderexpeditie bedoeld? 
De expeditie is ontwikkeld voor schoolleiders die 
enigszins avontuurlijk zijn ingesteld en met een open 
mindset op een krachtige manier willen bouwen aan 
hun persoonlijke ontwikkeling. Schoolleiders van elk 
schoolniveau (basis, secundair en hoger) zijn welkom 
op deze expeditie. Iedereen met een goede basis-
gezondheid en basisfitheid kan het programma vlot 
aan. 

Is het allemaal wel veilig daar in de Zweedse 
natuur? 
Bij elke outdoor beleving is het aangewezen om vol-
doende kennis te bezitten over de omgeving en haar 
fauna en flora. Pieter heeft meer dan 25 jaar ervaring 
als begeleider van outdoorprojecten op de meest 
verlaten plaatsen van de wereld. Pieter is zowel out-
doorexpert als meer specifiek expert van de Zweedse 
outdoorsetting.  Hij is daardoor dé aangewezen bege-
leider om jullie op een veilige manier mee te nemen in 
de prachtige natuur van Zweden. 

Wat zal ik leren tijdens de expeditie? Heeft het wel 
voldoende inhoud? 
Ja, deze opleiding heeft een sterke inhoudelijke in-
steek. De expeditie zet in op de persoonlijke ontwikke-
ling voor schoolleiders. Het is een sterk onderbouwde 
opleiding die zich afspeelt in een outdoorconditie. 

We bestuderen verschillende kaders over zowel 
schoolleiderschap als onderwijskundig leiderschap 
en maken de vertaalslag naar de eigen beroepsprak-
tijk. Naast de theoretische kaders werkt u ook aan een 
persoonlijke case. We hechten in de expeditie groot 
belang aan het menselijke aspect en brengen het the-
ma ‘zelfzorg’ sterk op de voorgrond. 

Deze inhoud wordt verworven in een outdoorconditie 
die kritische reflectie en diepgang bevordert. De leer-
inhouden van dit programma komen enerzijds vanuit 
inzichten van wetenschappelijk onderzoek, anderzi-
jds vanuit onze jarenlange onderbouwde begeleid-
ingspraktijk van schoolleiders en scholen. 

FAQ
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Wat zijn de basisvoorzieningen voor mijn persoon-
lijke hygiëne?
De expeditie speelt zich bijna volledig af in de over-
weldigende natuur waar het aangenaam vertoeven is.  
Op de eerste en de laatste dag voorzien wij Zweedse 
“stuga’s”, een houten blokhut, met een comfortabel 
bed en een volledig uitgeruste badkamer.
Wanneer we ons in de natuur begeven, beschikt u 
over de kristalheldere meren om uzelf te verfrissen. U 
kan af en toe gebruik maken van enkele best wel com-
fortabele composttoiletten. 

2020 is voor mij te kort dag, wat nu?
Neem zeker contact met ons op. We plannen ook voor 
2021 een expeditie, maar weten al graag op voorhand 
wat voor vlees we in de kuip hebben ;-). Zo kunnen we 
mogelijk volgend jaar een variant op de expeditie van 
2020 uitvoeren. 

Hoe geraak ik in Värmland? 
De expeditie zal zich afspelen in de omgeving van 
Hagfors. We rekenen erop dat u de reis tot in Hagfors 
zelf regelt. U neemt hiervoor best het vliegtuig tot 
in Stockholm of in Oslo. Van daar reist u vlot verder 
via bus, huurauto, trein of vliegtuigje (binnenlandse 
vlucht).  We helpen u graag met het uitstippelen van 
uw reisroute.

Websites voor transport:
|  www.sl.se 
|  www.flixbus.be 
|  www.direktflyg.com (vluchten: Stockholm – Hägfors) 
|  www.google.be/maps 

Vanaf uw aankomst in Hagfors zorgen wij voor alle 
plaatselijk transport.   

SCHOOLLEIDEREXPEDITIE

11

Nog steeds vragen? 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Uw eerste contactpersoon 
voor de schoolleiderexpeditie is Yves Verbeeck. 

U kan hem bereiken via yves@domoderefontiro.be of op het nummer: 
+ 32 473 13 58 92. U kan ook gerust Pieter contacteren. Hij is bereikbaar 

via pieter@domoderefontiro.be of op het nummer +32 14 43 95 05. 


