BOL/EIM train-de-trainer
Globale opzet
Voor wie
BOL/EIM train-de-trainer is bedoeld voor mensen met trainerservaring of -ambitie, die
andere medewerkers of collega’s willen gaan trainen in het werken met Begeleid
ontdekkend leren. Deelnemers hebben bij voorkeur eerder de training BOL/EIM voor
begeleiders doorlopen en hebben in ieder geval ruime ervaring met coachend begeleiden.
De trainingsopzet
BOL/EIM train-de-trainer kent een vast programma en bestaat doorgaans uit zes hele
lesdagen en een zevende dag waarop de individuele eindgesprekken worden gevoerd.
Tussen iedere lesdag zit een aantal weken waarin deelnemers met het geleerde aan de
slag gaan. Los van de trainingsdagen wordt er daarom zo’n 2 uur per week
zelfwerkzaamheid van iedere deelnemer verwacht (maken van filmpjes, bestuderen van
literatuur, opdrachten maken). De planning van de training is altijd in overleg met de
opdrachtgever, zoveel mogelijk passend bij de lokale situatie en wensen.
Een trainingsgroep bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 deelnemers.
Inhoud van de training
De hoofdonderwerpen in de training zijn:
• Begeleid ontdekkend leren, verdieping op de theorie en praktijk
• Algemene trainersvaardigheden
• Trainersvaardigheden gericht op BOL/EIM
• Het implementeren van BOL/EIM in een team of organisatie.
De gebruikte werkvormen zijn gevarieerd: behandelen van theorie, bekijken en
bespreken van filmpjes, uitvoeren van (reflectie)opdrachten en meer. De deelnemers
stappen zelf regelmatig in de rol van trainer, om zo in een veilige setting
trainersvaardigheden te oefenen.
Bij succesvolle deelname ontvangen deelnemers aan het eind van de training een
certificaat.
Meer informatie
Train-de-trainer BOL/EIM is gebaseerd op het evidence based Eigen
Initiatief Model (EIM)1 en de doorvertaling daarvan in Begeleid
Ontdekkend leren (BOL). Het gelijknamige boek is bij de training
inbegrepen.
Train-de-trainer BOL/EIM wordt veelal incompany aangeboden, in
zorgorganisaties of op scholen die met de methodiek (willen gaan)
werken. Geïnteresseerde opdrachtgevers kunnen het
contactformulier op www.zoztrainingen.nl invullen, of een mail
sturen naar info@zoztrainingen.nl.
Heb je individuele interesse in een training, vul dan het
contactformulier in op www.zoztrainingen.nl of stuur een mail naar
info@zoztrainingen.nl. Bij voldoende belangstelling organiseren we
een train-de-trainer programma op open inschrijving.
1

https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/eigen-initiatief-model

