Barefoot Trainer
B U I L D I N G A N A D U LT R E S O U R C E D E N V I R O N M E N T F O R O N L I N E
OUTREACH TRAINING

Creatief. Innovatief. Relevant.
De volgende stap in volwassenonderwijs.
Een innovatief trainingsprogramma dat u voorziet van duidelijke ‘stepping
stones’ voor het verbeteren van uw eigen onderwijs aan volwassenen, gebruik
makend van actuele software.
Het programma neemt u mee van ‘hoe volwassenen leren’ tot het effectief plannen van lessen en het evalueren en verbeteren van uw eigen onderwijs.
De Barefoot Trainer is een trainingsprogramma dat
ontworpen is om uw lesvaardigheden te verbeteren,
rekening houdend met de laatste ideeen en technieken met betrekking tot volwassenenonderwijs.
In eerste instantie richt Barefoot zich op die leraren
en trainers die niet zijn aangesloten op de kennis–
en infrastructuur van (grote) scholen of instanties.
Denk aan mensen die trainingen of cursussen verzorgen in buitengebieden, club– en buurthuizen e.d..
Het is niet verrassend dat leraren en trainers veel tijd
besteden aan het voorbereiden en geven van onderwijs. Het is belangrijk dat u uw deze vaardigheden
constant uptodate houdt. Blijf bekend met de laatste
ontwikkelingen op het gebied van trainingsaanpak
en onderwijs aan volwassenen.
Sommige leraren en trainers zijn al bekend met het
gebruik van ICT in hun lessen. Natuurlijk zijn er ook
trainers die nog steeds zwaar leunen op het gebruik
van bijvoorbeeld een schoolbord. De lessen van
Barefoot maken u vertrouwd met nieuwe technieken
waarmee u uw lessen kunt verbeteren.
De Barefoot Trainer gaat niet alleen trainers en
leraren laten zien hoe ze handige ICTtools in hun
lessen kunnen gebruiken. Ook biedt het aandacht
aan hoe volwassenen leren. Want wees eerlijk: veel
leraren en trainers geven toch les op de manier
waarop ze vroeger zelf hebben lesgehad? Dit
zonder te realiseren dat er andere manieren zijn om

iets extra’s aan het lesprogramma toe te voegen.
De Barefoot trainer voorziet u als leraar of trainer
van de middelen om boeiende en motiverende lessen te ontwerpen en te geven. U ontwikkelt vertrouwen en vaardigheden zodat u in verschillende
trainingsomgevingen, zowel binnen en buiten
opleidingsinstituten uw onderwijs kunt geven.
Als deelnemers aan de Barefoot Training doorloopt
u lesprogramma’s als: hoe leren volwassenen, hoe
gebruik ik nieuwe technologieen in mijn training, hoe
wordt ik effectiever en hoe kan ik mijn lessen
voortdurend verbeteren?
U legt geen examens af, in plaats daarvan verzamelt
u materialen in een portfolio waarmee u uw nieuw
verworven kennis en vaardigheden aantoont.
De Barefoot Trainer wordt op maat geleverd, rekening houdend met de behoeften van leraren en trainers in verschillende organisaties. Het is een leuk,
praktische en interactief programma, vol met opdrachten waardoor deelnemers snel en makkelijk
leren en hun doel bereiken.

Interesse?
Neem voor meer
informative contact
op met Herman:
hzwakenberg@deltion.nl

Meedoen met de pilotfase?
De pilotfase van de Barefoot Trainer start begin februari 2013.
Als u nu mensen hebt die getraind willen worden kunnen zij wellicht meedoen.

De Barefoottrainer wordt in Nederland mogelijk gemaakt door het Deltion College in Zwolle.

Deze trainingsmodules maken het mogelijk dat leraren en trainers (bijna) gratis
open sourceware software kunnen gebruiken om hoog kwalitatief multimediaal
trainingsmateriaal te maken. Ook richt het
zich op hoe volwassenen leren.
De cursus bestaat uit vier onderdelen en
heeft een studiebelasting van ongeveer 60
uur.
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