Passie & Talent; de gelicenseerde begeleidersopleiding.
Passie & Talent is een uniek programma voor leerlingen en studenten om te ‘leren leren’ en voor hun
begeleiders om hen bij dit proces te faciliteren. Het programma is geschikt voor alle onderwijssectoren en bestaat uit thema’s als: leren, samenwerken, communicatie , projectaanpak en
probleemaanpak. Er is een ‘leerlingen’ versie en een ‘studenten’ versie. Deelnemers werken met
deze thema’s volgens een vaste cyclus aan het vergroten van hun inzicht en vaardigheid in ‘leren hoe
te leren’, in welke talenten zij van nature hebben en hoe zij deze verder kunnen benutten en
ontwikkelen. Tegelijkertijd krijgen zij door het volgen van deze cyclus ook inzicht hoe anders dit bij
anderen eruit kan zien. Begeleiders worden specifiek opgeleid om met dit programma te kunnen
werken vanuit hun eigen context.
Doelgroep.
Begeleiders voor dit programma kunnen zijn: leerkrachten en docenten die de basistraining ‘Inzicht
in verschillen’ van Human Dynamics hebben gevolgd en die deze inzichten hebben verwerkt in hun
dagelijkse praktijk. Deze verwerking kan bestaan uit toepassingen die gemaakt zijn tijdens
studiedagen of uit combinaties die gemaakt zijn met andere onderwijsconcepten.
De Opleiding.
De opleiding bestaat uit vier delen;
 Dag 1; opfrissen, verbreden en verdiepen van de kennis over verschillen bij kinderen
 Dag 2; inscholing op het programma Passie & Talent
 On the job begeleiding van de uitvoering (ca. 1 dag)
Na de eerste drie dagen kan de begeleider starten met het programma. De begeleiding on the job
krijgt vorm door bij de uitvoering van het programma de betreffende begeleider via een videocamera
op te nemen. De opnames worden dan met de begeleider en een P&T deskundige van REE!
nabesproken. Op die manier wordt het proces in de groep niet verstoord en kan in alle rust terug
gekeken worden op het proces.
Licentie en materialen.
Bij de start van de opleiding dient de deelnemer te beschikken over de kit met materialen die bij het
programma hoort. Bij de start van het programma met leerlingen of studenten dienen de
leerling/studenten materialen (talentenboeken) aangeschaft te worden. Zodra de deelnemer aan
deze opleiding de eerste groep heeft afgerond verlenen wij de bijhorende licentie door een
certificaat. De licentie geeft ook toegang tot het intranet en het forum behorende bij Passie &
Talent.
Kosten.
De kosten verbonden aan de inzet van Passie & Talent zijn als volgt opgebouwd;
-

Deelname aan de gecertifiseerde opleiding € 650 per persoon, incl. BTW en excl. verblijf
De kit met begeleiders materialen € 450 per kit, all-in
De talentenboeken voor leerlingen (per 30) en voor studenten (per 20) € 450 all-in

Versie; REE! april 2012

blad 1 van 1

