
Als opleidingsbureau biedt KreaScientia 
dienstverlening aan in de educatieve sector 
en ontwikkelt bovendien eigen programma’s. 
Het interdisciplinaire team bestaat uit 
wetenschappers, pedagogen en architecten. 
Klanten en netwerkpartners zijn organisaties 
en instellingen in de educatieve sector, 
scholen en buitenschoolse leerplaatsen, 
gemeenten en instellingen.

Duurzaam leren ontstaat door

innovatieve verbinding van

theorie en creativiteit..
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Duitsland
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MET KENNIS

Behrendt Darboven, 
Dipl.-Ing., MBA was 
werkzaam als IT-profes-
sional bij een multina-
tional. Naast zijn taken 
als manager is zijn werk-
gebied het ontwikkelen 

van lesmateriaal, lay-out van lesmateriaal, 
printmedia en websites. Profiel: Technische 
en organisatorische uitvoering, ontwikkeling 
van lesmateriaal, multimedia opmaak. Talen: 
Duits, Engels

Management
Rita Darboven, Dr.phil, 
is sinds vele jaren werk-
zaam in de educatieve 
sector. Zij is gespeciali-
seerd in  ontwikkeling 
van innovatieve edu-
catieve concepten. Een 

verder zwaartepunt is de bevordering van 
interculturele communicatie. Profiel: inno-
vatieve educatieve concepten, intercultureel 
projectmanagement, gespreksleiding in bij-
eenkomsten, begeleiding van participatiepro-
cessen, evaluatie van projecten. Talen: Duits, 
Engels, Frans, Nederlands
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KreaScientia verbindt creativiteit met 
wetenschappelijke concepten. Het is de 
bedoeling om het toekomstgericht leren 
van mensen en van regio’s te bevorderen 
(“Toekomstgericht leren in de Euregionale 
opleidingsomgeving”). Mensen leren in de 
regio waarin ze leven. Creatief omgaan met 
kennis is voor de organisatie zelf en voor het 
programma het centrale motief.  Volgende 
criteria zijn belangrijk:

vakoverschrijdend en systeem denken• 
handelingsgericht leren: regionaal, Europees, • 
internationaal
van de geschiedenis en voor de toekomst le-• 
ren
coöperatief en creatief werken• 

Globale samenhangen worden met betrekking 
tot de eigen leefwereld duurzaam bemiddelt. 
Mensen integreren de verworven kennis in 
hun eigen wereld. 

KreaScientia

 biedt dienstverlening in de educatieve • 
sector.
organiseert ervaringsruimte door nnovatieve • 
projecten.
 ontwikkelt lesmateriaal voor duurzaam • 
leren, die zowel een globale toegang mogelijk 
maakt als ook complexiteit vermindert.
werkt met wetenschappelijke en creatieve • 
methoden en oriënteert zich op actuele en 
vakspecialistische kwaliteitsstandaards. 
 beschikt over een breed netwerk in de • 
Europese modelregio Euregio Maas-Rijn en 
beschikt  over internationale contacten. 

KreaScientia biedt met zijn interdisciplinaire 
team dienstverlening in de educatieve sector 
aan. In nauwe samenwerking met onze op-
drachtgever ontwikkelen wij producten op 
maat:

Seminars en workshops

De organisatie van seminars vraagt veel exper-
tise: is het thema gevonden zijn sprekers en lo-
caties te kiezen. KreaScientia ontwikkelt het 
concept , maakt een plan van aanpak en zorgt 
voor een goede organisatie.

Gespreksleiding

Een professionele gespreksleiding steunt een 
efficiënt communicatieproces in bijeenkom-
sten. Afhankelijk van de context is een ge-
spreksleiding of een uitgebreid communicatie-
concept zinvol. KreaScientia begeleidt zowel 
de conceptfase alsook de realisatie van de bij-
eenkomst.

Evaluatie

KreaScientia begeleidt evaluatieprocedures 
van plan van aanpak tot realisatie. Ook staat 
KreaScientia, als extern partner, ter beschik-
king  voor evaluaties.

Lay-out van media

Een professioneel imago is ook in de educa-
tieve sector belangrijk. Van het idee tot plan 
van aanpak, van printmedia tot website biedt 
KreaScientia ondersteuning voor efficiënte 
communicatie producten.

KreaScientia heeft drie innovatieve educa-
tieve programma’s ontwikkeld. Competen-
tiegericht leren ,door cognitieve en creatieve 
elementen, vormt het kader. Actief leren van 
scholieren staat centraal. De opbouw van 
modules maakt flexible toepassing mogelijk. 
KreaScientia biedt pilots, workshops en 
projectweken aan. Het aanbod is geschikt 
voor verschillende doelgroepen. Details zijn 
verkrijgbaar op aanvraag.

Stadspedagogiek

Stadspedagogiek is een vakoverschrijdend 
ecudatief programma ter bevordering van 
individuele waarneming en communicatieve 
vaardigheden. Elementen zijn democratiebe-
wustzijn en kinderrechten, competentiege-
richt leren en architectuurbemiddeling.

Europapedagogiek

Europapedagogiek is een aanpak het abstrac-
te thema Europa georiënteert aan de leef-
wereld van de deelnemers. De Europakoffer 
biedt hiertoe doelgroepgericht lesmateriaal 
met een didactische leiddraad en creatieve 
modules voor coöperatief leren.

Duurzaam leren / Akense klimaatrally

De Akense klimaatrally wordt met meer dan 
10 verschillende organisaties opgezet. Doel-
groep zijn jongeren vanaf 15 jaar van alle 
opleidingsniveaus. Een actuele brochure als 
informatiepool ter voor- en nabereiding is be-
schikbaar.


