
Titel van je workshop

Paar regels over het thema waar je mee gaat werken

Hoe wil je genoemd worden? Mijn voorkeur heeft je naam, site en foto, zodat mensen gelijk

kunnen zien van wie ze een workshop krijgen en jij weer aandacht krijgt voor je werk. 

Zaterdag 10 december is de toetsing. Zondag 11 december is de integratiedag. 

Toetsing: Deelnemers geven ieder een lesblok van 90 minuten bestaande uit een intro een

hoofdoefening en een integratiedeel. Samen regisseren en verzorgen jullie de gehele dag (ik zorg

voor de lunch en de bloemen). Dus zorg dat je niet allemaal eenzelfde soort meditatie vooraf doet,

maar dat de opbouw, energieverloop en structuur van de dag een geheel vormt. Verplaats je daarbij

in de externe deelnemers, voel wat passend is en wat een logisch gevolg is op elkaar. 

Je workshop bestaat uit:

Intro: breng jezelf in en laat deelnemers landen in de thematiek (mede/visualisatie, lijfwerk, dans etc)

Hoofd: oefening die deelnemers een diepte ervaring, inzicht of transformatie geeft

Integratie: afronding en naar beneden brengen van de energie (individueel of gezamenlijk, lijfelijk of

via delen. Kies wat bij je past.)

Dagprogramma zaterdag:

8.30 uur: aankomst examen deelnemers: klaar zetten

9.15 uur: aankomst externe deelnemers

9.30 - 11.00 uur: eerste workshop

11.00 - 11.30 uur: pauze

11.30 - 13.00 uur: tweede workshop

13.00 - 14.00 uur: lunch 

14.00 - 15.30 uur: derde workshop

15.30 - 16.00 uur: pauze

16.00 - 17.30 uur: vierde workshop

17.30 uur: delen en gezamenlijke afsluiting

Tekst voor de kaartverkoop aanleveren voor 19 september:

Individueel programma aanleveren uiterlijk di 15 november bij Vicky: info@jannekerobers.nl

Je krijgt feedback en we kijken naar het gehele programma in de livedagen daarop volgend. 

Kaarten worden verkocht via www.jannekerobers.nl/winkel
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Toetsing en integratie

http://www.jannekerobers.nl/winkel


vanzelf aandacht krijgen (van leerlingen richting leraar)

aandacht vragen (voor de inhoud van je training)

de macht hebben om te vragen (plek van de leraar tov leerling)

Titel

Thematiek / rode draad

Doelgroep

Wat is hun probleem/verlangen?

Wat levert jouw training hen op?

Overzicht van het programma met tijdsindeling en oefeningen kort omschreven, zodat de lezer

kan invoelen wat er daarin gebeurt of te ervaren valt.

Marketingplan: Hoe ga je deelnemers werven? 

Presentatie zondag:

Een belangrijk onderdeel van het trainerschap is je persoonlijke relatie tot lesgeven en de inhoud van

je programma. Als je je bewust bent waarom je lesgeeft, ben je vrijer in je leraarschap: welke

onbevredigde verlangens (bv gezien worden), scriptgedrag (bv als ik het weet, krijg ik een tien van de

juf) of thematiek (passief hebben moeten ondergaan van ouder-lessen nu willen omzetten in 'ik zal

jou het actief leren') probeer je met het lesgeven te vervullen? 

Veelal kun je leraarschapsmotieven scharen onder:

Persoonlijk statuut en training:

Je presenteert zondag zowel je eigen training als je persoonlijk statuut. Je maakt ons dus deelgenoot

van zowel de inhoud van je training als je individuele connectie daarmee. Hoe verhoudt jij je tot het

leraarschap, waar zie je dat terug in je programma, hoe is de opbouw tot stand gekomen, welk proces

heb jij daar zelf in gelopen, waar heeft het jou geraakt of wat is je eigen ontwikkeling daarin geweest?

Maak je presentatie zintuiglijk, lichamelijk en / of voelbaar. Je kunt daarbij denken aan het gebruik

van diverse zintuigen, persoonlijke krachtbronnen, inspiratie of ervaringen etc. Kies voor een vorm die

het best bij jou past. 

Dagprogramma

9.30 uur: Aankomst, delen, landen

10.00 uur: Eerste presentatie (25 min + 10 min feedback + 10 min pauze)

10.45 uur: Tweede presentatie

11.30 uur: Derde presentatie

12.15 uur: Vierde presentatie

12.45 - 14.00 uur: Lunch

14.00 - 16.30 uur: Stap in je eigen grootsheid

16.30: Evaluatie en afronding

Je uitgeschreven training bestaat uit:

Digitaal aanleveren: uiterlijk vrijdag 25 november bij Vicky info@jannekerobers.nl
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