Live Online TeleClass
Praktijktrainingen
De opleidingen via de TeleClass zijn hetzelfde als bij de trainingen op locatie. Je hebt hetzelfde
studiemateriaal, je doet soortgelijke oefeningen en krijgt hetzelfde diploma. Doordat we via de
Teleclass met kleinere groepen werken en het een ander medium is, zijn er een aantal verschillen. Die
geven we hier in het kort weer. Het technische aspect (wat relatief eenvoudig is) beschrijven we hier niet, dat
krijg je van je trainer door. De reden is dat de techniek, de gebruikte software / systemen nog al eens veranderen.
Nadat iets gedrukt is, is het weer anders. Het voordeel is wel dat het allemaal steeds mooier en beter wordt.

De voordelen van de Live Online TeleClass Praktijktrainingen:
 Geen reistijden en reiskosten! Dat scheelt tegenwoordig enorm veel geld.
 De praktijktrainingen duren 90 minuten, dus een korte tijdsinvestering per keer.
 Doordat je van huis uit kunt trainen heb je geen oppasproblemen.
 Je hoeft geen les te missen, je kunt altijd meedoen waar je ter wereld je ook bent.
 In geval van zwangerschap, ziekte of als je (tijdelijk) aan huis gebonden bent kun je de lessen
blijven volgen.
 Vertrouwd raken met de modernste technische hulpmiddelen.
 Je kunt straks wereldwijd werken, zowel face-to-face als via de telefoon of webcam.
 Zeer intensieve en effectieve manier van leren in een kleine gemotiveerde groep.
 Je kunt oefenen in je eigen tempo en beginnen wanneer het jou schikt.
 Ideaal voor bedrijven / organisaties die hun medewerkers, willen laten trainen. Zeker als ze ver
uit elkaar wonen of vaak op reis zijn. De meeste goede hotels hebben prima internet
verbindingen. Breng het Team op internet bij elkaar. Leer counsellen, coachen via de live
online teleclass praktijktrainingen. Zodat je medewerkers die vaardigheden ook via de webcam
kunnen gebruiken, breder inzetbaar zijn en tijd besparen op reizen.
 We hebben als extra specialisatie o.a. Live Online TeleClass Praktijktrainer, zodat je daarna
zelf iedere mogelijke training op deze manier kunt geven die je wenst. Je kunt dan mensen
trainen in ieder gewenst vakgebied.

Theorie - Niveau 1 - Examinering
De theorie is identiek. Je krijgt hetzelfde theorie-examen. Als je ver van Nederland woont of om een
andere reden niet naar het examen kunt komen, dan is een mondeling examen via de webcam,
zonder bijkomende kosten mogelijk. (Normaal kost dat 125,- euro extra voor niveau 1.) Als je
daarvoor kiest mail dan eerst je scripties en de bijlage naar de examencommissie en geef aan dat je na
goedkeuring een mondeling examen over niveau 1 wenst. Als de scripties en de bijlage zijn
goedgekeurd maakt een examinator een afspraak met je. In alle andere gevallen, eerst schriftelijk
examen op locatie halen, daarna je scripties en de bijlage mailen en aangeven dat je het theorieexamen al hebt gehaald.

Innerlijke Groei - Niveau 1
Geheel identiek.
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Praktijk - Niveau 1
Je komt aan evenveel praktijkuren, alleen de verdeling en de manier waarop is iets anders. Bij de
teleclass werken we in kleine groepjes, zodat de trainer je de hele tijd in actie ziet en feedback kan
geven. Bij trainingen op locatie verdeelt de trainer zijn aandacht over meerdere groepen. De
hoeveelheid persoonlijke aandacht / feedback die je ontvangt is gelijk, ook al heb je minder
praktijkuren training. Om toch aan dezelfde hoeveelheid praktijkuren te komen, oefen je meer met je
medestudenten en cliënten (zonder dat de trainer aanwezig is, maar dat is de trainer op locatie in
feite ook niet als die een andere student observeert en feedback geeft.)

Praktijkervaring teleclass niveau 1 - Minimaal aantal uren:
 Voorbereiding, introductie, kijken of je systeem werkt - 1 uur (P0)
 Intensieve teleclass o.l.v. een praktijktrainer - 24 uur (P1)
 Oefenen met medestudenten - 50 uur (P2)
 Counsellen / coachen van echte cliënten - 20 uur (P3)
 Gebruik maken van supervisie - 4 uur (P4)
 Oefenen met de cd’s - 20 uur (P5)
 Zelf gecounseld of gecoacht worden - 3 uur (P6)
 Je kunt kiezen tussen een mondeling of schriftelijk examen - 1 uur (P7)
 Totaal aantal uren praktijktraining is minimaal - 123 uur (PT)
P1 (Praktijktraining) is dus 24 i.p.v. 60 uur.
Daarnaast oefen je meer zelfstandig met je medestudenten (P2) en meer met cliënten (P3) en daarom
ook 1 uur meer supervisie (P4). Dat kun je zo invullen in de Bijlage die je met je scripties meemailt.
De examinator houdt er rekening mee dat je de opleiding via de teleclass hebt gevolgd.

Inhoud van de praktijktrainingen:
De trainingen zijn verdeeld in 16 topics van 90 minuten.
De inhoud komt overeen met de praktijktrainingen, zoals in de studiemap.
Net zoals bij de trainingen op locatie is het niet mogelijk om alle oefeningen te doen. (Er staan heel
veel extra oefeningen in het praktijkboek.) Boeiende oefeningen die je niet tijdens de trainingen
gedaan hebt, kun je samen met je medestudenten doen.

Een training bestaat uit:
- Voorbereiding: literatuurstudie.
- Voorbereiding: oefenen met je medestudenten via Skype / Webcam of ander systeem.
- De Praktijktraining waarbij je laat zien wat je hebt geleerd en waarover je feedback krijgt.
- Introductie volgend Topic om aan te werken voor de volgende Praktijktraining.
- Verwerking leerervaringen in je scriptie.

Niveau 2
Alles is zoals het in de studiemap staat beschreven behalve de verdeling van de praktijkuren.
Praktijktraining (workshops en intervisie) 24 uur i.p.v. 60 uur.
Extra intervisie / oefenen met medestudenten 36 uur i.p.v. 0 uur.
Zodat je met de andere onderdelen (cliënten 160 uur en zelf gecounseld worden 5 uur) totaal aan 225
uur komt.
Niveau 3 en 4
Geheel identiek zoals het in de studiemap staat beschreven.
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