Train-de-trainer BOL/EIM – OPEN INSCHRIJVING
Trainingsgroep najaar 2020 – voorjaar 2021
www.zoztrainingen.nl
info@zoztrainingen.nl
Ben je ervaren in het toepassen van Begeleid Ontdekkend Leren en/of het Eigen Initiatief
Model? En wil je jouw kennis en vaardigheden graag aan anderen overdragen? Of werk je
in een organisatie waar de methodiek BOL/EIM is ingevoerd en kunnen jullie wel wat
extra of nieuwe trainers gebruiken? Dan is dit voor jou/jullie een uitgelezen kans!

ZOZ trainingen organiseert in 2020/2021 een Train-de-trainer BOL/EIM op open
inschrijving. Toegankelijk voor iedereen in zorg of onderwijs die als gecertificeerd
BOL/EIM-trainer aan de slag wil. Voorinschrijving geopend!
Inhoud training
BOL/EIM train-de-trainer kent een vast programma. Het bestaat uit zes hele lesdagen en
een zevende dag waarop de individuele eindgesprekken worden gevoerd. Er is veel
ruimte voor de persoonlijke leervragen en reflectie van de individuele deelnemers. In de
training is er aandacht voor vier hoofdonderwerpen:





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.
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 twee uur per week
zelfwerkzaamheid van iedere deelnemer verwacht (maken van filmpjes, bestuderen van
literatuur, opdrachten maken). Bij succesvolle deelname is er aan het eind van de
training een certificaat.
Praktische informatie
 De training vindt plaats op zeven vrijdagen in de periode
oktober 2020 - mei 2021
 De train-de-trainer wordt gefaciliteerd door Audry van Vulpen,
co-auteur van het boek Begeleid ontdekkend leren
 De trainingsgroep gaat van start bij vijf betaalde inschrijvingen
en omvat maximaal zeven deelnemers
 Na de eerste voorinschrijvingen zullen de locatie – in West- of
Midden Nederland - en de definitieve trainingsdata worden
vastgesteld
 Voorinschrijven – graag met motivatie - is nu al mogelijk via
info@zoztrainingen.nl
 De kosten voor deze training bedragen € 2.195,- per deelnemer.
Dit is inclusief koffie, thee, lunch, boek, lesmateriaal en BTW.

