Curriculum Training Educatieambassadeurs
In het kort
 6 bijeenkomsten van 2 uur, 8 tot 12 deelnemers., wekelijks.
 Tijdstip in overleg met de cursisten
 Bijeenkomsten in een kwalitatief goede locatie, in het midden van Limburg
 Cursisten krijgen reiskostenvergoeding
 Ronde tafel, consumpties aanwezig
 Bij enkele bijeenkomsten voldoende computers aanwezig, beamer, etc
 Begeleiding: CESO en gastdocenten
 Om identificatie te bevorderen zijn zo veel mogelijk gastdocenten migranten (of de
moderators, maar dat is bij ons niet het geval)
CESO zorgt dmv flyers, meetings etc, voor bekendheid en draagvlak van “Educatie Ambassadeurs”bij
migranten en educatie instituten. De moderators hebben intake interviews gehad met alle cursisten,
zodat het programma voortdurend kan worden aangepast aan de kennis van cursisten.
Doelstelling cursus
Opleiden van Educatie Ambassadeurs.
Doelgroep
Migranten, man en vrouw, verschillende leeftijden, goed Nederlands sprekend en hun eigen taal.
Afspiegeling van de ethnische groepen, al over een netwerk beschikken, communicatieve
vaardigheden, eigen educatieve ervaringen in Nederland.
Methode
Zoveel mogelijk assed based en ervaringsleren, afgewisseld met informatie.
Inhoud van de cursus
1e module : De Educatie Ambassadeur
Kennismaking

2 aan 2 interviewen en
rapporteren

Informatie

Wat is Educatieambassadeur,
taken, grenzen, mogelijkheden,
uitleg training
Achtergronden project
Waarom wil ik EA worden?
Welke eigenschappen moet
een E.A hebben?discussie in
groepje. Welke eigenschappen
heb ik zelf, wat wil ik nog

Verwerking informatie

Oefenen
communicatievaardigheden,
spreken voor een
groep¸voorbereiden

Nadere kennismaking met
elkaar, zelfreflectie.
motivatie
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Verwerking informatie

Evaluatie 1e bijeenkomst

leren/oefenen?
Wat moet ik weten, wat weet
ik al?
Talentenanalyse
Wat is mijn eigen
educatiegeschiedenis ,
ervaringen in Nederland?
Elke keer een andere
evaluatiemethode gebruiken.

Leren barrières te benoemen,
ervaringen delen,
Mening onder woorden
brengen

2e module : Het Educatieve Veld
Informatie

Het educatieve veld in Limburg
met gastdocente
Welke instellingen zijn er

Verwerking informatie

Waar denk je aan bij
“educatie”?

Waar vind je informatie over de
cursussen van de instellingen

Jaarprogramma’s, internet
bekijken,

Evaluatie en vooruitblik op
volgende keer
3e module: Communicatie, Oefenen internet
Informatie

Hoe zoek ik iets op op internet

Verwerken informatie

Oefenen op de computer

Antwoorden zoeken op
eenvoudige vragen van
migranten Aanbod grensstreek,
België en Duitsland
onderzoeken

Evaluatie en vooruitblik
volgende keer
4e module: Vaardigheden van de Ambassadeur, Communicatie
Informatie communicatie

Hoe verloopt communicatie.
Verbale/ nonverbale:
informele/formele/
Direct/indirect
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Informatie vaardigheden

Elke vaardigheid bestaat uit
Hoofd-hand-hart
Welke vaardigheden moet een
EA hebben ?

Hoe presenteer ik me als EA, bij
migranten, bij instellingen.
Telefonisch, face-to-face

Dilemma’s

Vaardigheden komen allemaal
in cursus aan bod. Behalve brief
schrijven. Besproken waar je
aan moet denken.

Rollenspelen.
Telefonische contacten met
educatieve instellingen
Face-to-face contacten met
migranten, hoe motiveer je
iemand. Wat als de migrant te
veelvan je verwcht?

Nabesprekingen: Grenzen,
mogelijkheden, normen en
waarden, assertiviteit.

Discussie n.a.v. stellingen

Hoe ga je om met privacy,
teleurstellingen.

Waar vind ik zelf steun als ik
het niet meer weet? Of als ik
onheus wordt behandeld?

Evaluatie en vooruitblik
volgende keer
5e module : Samenwerken, Netwerken en Organiseren
Belang van samenwerken

Samenwerkingspel

Welke rol speel ik in de
samenwerkingsoefening?
Hoe bereik je een win-win
situatie?

Netwerken

Ervaringen, moeilijkheden,
mogelijkheden, hoe breidt je je
netwerk uit?
Hoe gebruiken we de
afsluitende bijeenkomst?
Hoe stellen we ons voor?
Oefeningen.
Hoe gebruiken we ons eigen
netwerk van EA ná de cursus?

Voorbereiden, spreken in een
groep, iemand ontvangen,
begeleiden.

Organiseren

Draaiboek maken, de 5 W.
(Wie, wat, waarom, wanneer,
waar)

Kleine en grote bijeenkomsten
organiseren, wat komt er bij
kijken.
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Evaluatie cursus, afspraken
over folluw-up

6e module: slotbijeenkomst





Afsluitende bijeenkomst samen met vertegenwoordigers van Educatieve instituten
Certificaatuitreiking door gedeputeerde van de provincie Limburg
Afspraken voor follow-up en terugkombijeenkomsten
Netwerken, “Speeddaten”

The project " Learning Community – Migrant/innen als Bildungslotsen eröffnen Migrant/innen den
Zugang zum Lebenslangen Lernen (LC)", Ref. 504 367- 2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP, has been
funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the
author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein
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