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Carly Klein, building Language & Culture, or-
ganiseert een actief maatwerktraject onder de 
naam “wandelwerken”.
Hierin gaan onderwijsprofessionals in teamver-
band op zoek naar hun passie en drijfveren en 
herontdekken zij hun talenten en hun kracht. Dit 
doen ze tijdens één of meerdere dagen tijdens 
het lopen van een wandelroute of lange afstand-
spaden.
Dit trainingstraject speelt zich af in Ierland in het 
natuurgebied Wicklow Mountains, ten zuiden 
van Dublin.
Onderweg worden de deelnemers geconfron-
teerd met en uitgedaagd in actieve werkvormen 
die leiden tot persoonlijke verdieping, verande-
ring van aanpak, vernieuwing en innovatie.

Carly Klein, building Language & Culture onder-
steunt onderwijsprofessionals en organisaties 
met scholing en training op velerlei terreinen. De 
dagelijkse praktijk van het onderwijs vraagt veel 
aandacht van de docent en leidinggevenden. 
Veeleisende interne en externe partijen kloppen 
aan de deur waardoor tijd voor reflectie en het 
vinden van de balans vaak moeilijk te organi-
seren is. Er is een snel toenemend verloop van 
leidinggevenden en docenten in het onderwijs. 
De vraag naar interim medewerkers en (vak)
docenten groeit. Momenten van rust en reflectie 
zorgen voor beter en duurzamer leiderschap en 
het verzorgen van goed onderwijs. Het trainings-
traject ‘Wade through Walks’ biedt zo’n moment 
van reflectie en batterijen opladen.

In de prachtige natuur van de Wicklow Moun-
tains; een bosrijk, glooiend tot bergachtig 
landschap met groene dalen, reflecteren de 
deelnemers op hun eigen vraagstukken, op de 
Why van hun eigen inspanningen en van hun or-
ganisaties. We maken een reis naar binnen aan 
de hand van persoonlijke thema’s en een reis 
naar buiten aan de hand van onderwijsthema’s. 
De deelnemers brengen naar eigen behoefte 
zelf onderwerpen in bij de groepsgesprekken die 
dagelijks plaats vinden. 

Tijdens de reis krijgt u inzicht in uw persoonlij-
ke drijfveren, in de plaats waar u professioneel 
staat en in de ambities en dromen die u per-
soonlijk en zakelijk wilt realiseren. De natuur 
helpt de deelnemers om dichter bij hun per-
soonlijke waarden te komen, om de balans van 
willen, moeten, mogen en kunnen te herstellen. 
Tijdens de wandeling ontstaat en herstelt de 
verbinding van hoofd en hart. Van wat u doet 
en waarom u dat doet. In de gesprekken met de 
medewandelaars krijgt de persoonlijke ervaring 
perspectief, het helpt om je eigen gedachten te 
delen.

De samenstelling van de groep is zo gekozen 
dat de deelnemers elkaar inspireren met hun 
ervaring als professional in het onderwijs. De 
gesprekken leveren vaak mooie nieuwe inzichten 
en ideeën op om mee aan de slag te gaan in de 
eigen organisatie. 
De groep bestaat uit maximaal twaalf deelne-
mers en twee facilitators. 

Onderwijs in de 21ste eeuw. Wat hebben we nodig om een goede werknemer in 

het onderwijs te zijn en te blijven? Werken in het huidige onderwijs is een 

continu proces van leren en ontwikkelen.

Scholingstraject “Wade through Walks” zoals de naam al doet vermoeden, voor-

uitkomen door verschillende manieren te ontdekken, helpt u op andere manie-

ren naar uw attitude, uw onderwijs en uw dagelijkse werkzaamheden te kijken.
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Tijdens de dag ontspant u, reflecteert u met 
uw medereizigers, u wandelt door de prachtige 
natuur van de Wicklow Mountains. 
U wordt in de loop van de dagen interactief uit-
gedaagd op onderwijsthema’s en vraagstukken.  
Het programma is bestemd voor eenieder die 
klaar is om professioneel en persoonlijk de vol-
gende stap te zetten. Een gemiddelde normale 
gezondheid en conditie zijn voldoende om de 
trip fysiek te volbrengen. 

Wat bieden we? 
Een inspiratieprogramma voor onderwijspro-
fessionals waarin passie, verwondering en in je 
kracht blijven centraal staan. 
Een maatwerk programma toegesneden op de 
deelnemers. Een voorbereidende bijeenkomst op 
Windesheim, zes dagen ‘Wade through Walks’.

Wat levert het op? 
Op onbewust niveau brengt het programma ont-
spanning, rust en evenwicht. Op bewust niveau 
brengt het overzicht, balans, aandacht voor de 
omgeving, inspiratie voor herijking van persoon-
lijke en professionele doelen.

Programma:
20 maart: 14.00-16.00 uur voorbereidende bij-

eenkomst 

 

11 april Vlucht naar Dublin verbijf hotel in 
Dublin.

12 april Bezoek The University of Dublin Trinity 
College, bezoek Book of Kells. Taxi-
transfer naar hotel in Glendalough 
Valley 

13 april Wandeldag met casuïstiek
14 april Wandeldag met casuïstiek
15 april Wandeldag met casuïstiek
16 april Taxitransfer naar Dublin Airport, vlucht 

Amsterdam.

Dublin is een van Europa’s steden die bekend 
staat om zijn cultuur. De stad heeft veel interes-
sante plekken om te bezoeken. Tijdens ons ver-
blijf in Dublin bezoeken wij The University of Du-
blin Trinity College waar we een kijkje nemen in 
de imposante bibliotheek en de tentoonstelling 
rond het Book of Kelts. Ook bestaat de mogelijk-
heid de St.Patricks Cathedral te bezoeken. In het 
avondprogramma kunnen we genieten van Ierse 
folkmuziek in één van de vele gezellige pubs. In 
Dublin vindt de eerste hotelovernachting plaats.

In het natuurpark de Wicklow Mountains over-
nacht u in een hotel in Laragh bij Glendalough 
Valley. Het hotel heeft zestien comfortabele 
kamers. Voor de komende dagen is dit onze uit-
valsbasis. Er zijn geen éénpersoons- of drieper-
soonskamers. De maaltijden zijn in het restau-
rant van het hotel. ‘s Avonds kunt u kiezen voor 
de gezelligheid van de Ierse pub. Vanuit deze 
locatie wordt iedere dag een andere wandelrou-
te gemaakt. Een dagrugzakje is voldoende. Uw 
bagage blijft in het hotel. De routes gaan afwis-
selend over heuvelachtige platteland, landweg-
getjes, ruige bergen en brede bospaden. Ook al 
is dit wandelwerken ‘minder zwaar dan gemid-
deld’, dagelijks is er wel wat hoogte¬verschil 
te overbruggen! De afstanden zijn gemiddeld 
rond de 17 km.

Wat zijn de kosten?
Uitgaande van een groep van maximaal 12 deel-
nemers is de prijs per deelnemer € 2.295,-

Dit bedrag is vrijgesteld van btw.
Inclusief: transfers en vliegtickets, alle overnach-
tingen, ontbijt, begeleiding.
Exclusief: lunch, diners, drankjes.

Periode: 
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Uitrusting
Goede wandel/bergschoenen met profielzolen, wind en regendichte jas, regenponcho,
dag-rugzakje, veldfles, muts en handschoenen. Tijdens de voorbereidende bijeenkomst zal hier 
ruimschoots aandacht aan worden besteed.

Inschrijven
Men kan zich inschrijven door een mail te sturen naar Carly Klein, carlyklein@kpnmail.nl onder 
vermelding van Scholingstraject Ierland 2019. U krijgt dan een inschrijfformulier retour ge-
zonden. In verband met de voorbereidingen en reservering is onze deadline voor inschrijving 
uiterlijk 30 januari 2019.

Uw begeleiders

CARLY KLEIN (1969)
Carly Klein adviseert, traint en coacht schooldirecties en docenten teams in 
het opzetten en invoeren van onderwijsprogramma’s op het gebied van meer-
taligheid, cultuur en internationalisering. Carly is auteur en concept auteur 
van verschillende onderwijsmethodes voor primair onderwijs, voortgezet on-
derwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Carly is een uitstekende opleider, ze 
is enthousiast en inspirerend; altijd bevlogen en op zoek naar het creëren van 
de juiste en veilige leeromgeving. Haar opdrachtgevers en deelnemers prijzen 
haar empathie, professionaliteit, expertise en onbevangen werkwijze. Door 
haar kenmerkende aanpak weet zij mogelijke weerstanden te doorbreken en 
boekt ze aansprekende resultaten.

EMILE SCHÜTTE (1961)
Emile houdt zich vanuit het domein Bewegen & Educatie van hogeschool 
Windesheim bezig met strategisch accountmanagement rond het themaleven 
lang leren. De focus ligt op het verder professionaliseren van medewerkers 
werkzaam in alle vormen van onderwijs. Bewust worden van eigen handelen 
en verantwoordelijkheid vanuit passie, verwondering en in je kracht blijven,-
zijn voortdurend uitgangspunten om inspirerend en innovatief onderwijs te 
realiseren.“De ware ontdekkingsreis bestaat niet uit het aanschouwen van 
nieuwe landschappen, maar uit het opnieuw leren kijken”( M. Proust).

Informatie
Voor vragen kunt u zich wenden tot:
Mevr. Drs. C.D Klein - gsm 06-34238760 - email carlyklein@kpnmail.nl 


