Beoordelingsformulier Erkenning voor Toelating van Afgestudeerden als T-NOBTRA
van opleidingsinstituut
Aanvraag d.d.
Stukken overgelegd d.d.
Beoordeling door
Datum beoordeling
Algemene indruk en verantwoording
Het oordeel is vastgelegd in het formulier (zie hieronder).

Conclusie
De beoordelaars adviseren het bestuur van de stichting NOBTRA om

Amersfoort/Vijfhuizen,
Margriet Guiver-Freeman
Michella Harte
Bestuurscommissie EVC

Bestuursbesluit d.d.

Formele eis – Portfolio (schriftelijk, zonder
extra kosten)
1. Ondertekende versie aansluitovereenkomst

Bewijs in opleidingsgegevens
Moet altijd door individu worden aangeleverd

2. Aantonen HBO werk- en denkniveau (=
d.m.v. vervulde functies of verrichte
werkzaamheden)
3. Inhoud opleiding gevolgd volgens Format A (=
bewijzen overleggen van inhoud curriculum)
a. Kennis van theorieën over leren en
gedragsverandering
b. Kennis van communicatietheorieën
c. Kennis van didactische principes
d. Kennis van groepsdynamica
Eventueel aangevuld met:
e. Kennis van arbeid en organisatiekunde
f. Kennis van analysemodel voor persoonlijke
ontwikkelaspecten

a.
b.
c.
d.
e.
f.

4. Praktijkervaring als trainer, minimaal 50
dagdelen zelfstandig getraind aan minimaal vijf
verschillende groepen, met aantoonbaar resultaat
5. Professionele attitude van trainer:
a. Onderschrijft beroepscode NOBTRA (=
overeenkomst (1))
b. Reflectie: reflecteert op eigen handelen en vak;
is bereid eigen handelen ter discussie te stellen
zowel in de groep als daarbuiten (= deelname
intervisie en/of supervisie)

a. Geen alternatief

b.

c. Ontwikkeling: deelname aan professionele
vorming, minimaal 2 x per jaar (in welke vorm dan
ook); nieuwe ontwikkelingen volgen en/of bijdrage
leveren aan niveau van trainen; deelnemen aan
congressen, bijhouden vakliteratuur (= bewijzen
van deelname of bijdrage)

c.

6. Basiskennis van ontwikkeling van een training
volgens format C = Kan een trainingsprogramma
voor een groep deelnemers beoordelen:
Aanleveren van een programma/draaiboek van een
(eigen) tweedaagse training met verschillende
soorten werkvormen (theorie-overdracht,
groepsopdrachten, praktijksimulaties, discussie,
spelvormen).
Kan desgewenst – in het licht van de doelen voor
de training - uitleggen hoe de verschillende
(welke?) didactische componenten van deze
training zijn samengevoegd tot een training; hoe is
gezorgd voor afwisseling in het programma; hoe
wordt aangesloten bij verschillende leerstijlen;
welke hulpmiddelen en welk ondersteunend
materiaal wordt gebruikt.
7. Minimaal twee getekende
evaluaties/referenties volgens format D:
Ondertekende evaluaties door minimaal 2
verschillende (co)trainers over minimaal drie
uitgevoerde trainingen
8. Inschrijfgeld voldaan

Geen alternatief

9. Jaarlijkse contributie voldaan

Geen alternatief

