jenaplanopleiding

Jenaplanopleiding van JAS (Jenaplan, Advies &
Scholing) leidt op tot het volwaardige jenaplandiploma. Dit diploma is Europees erkend.
JAS leidt al meer dan 21 jaar op en kent een
groot aantal opleidingsgroepen: in 2020 zo’n
200 studenten verdeeld over 13 groepen.
De JASopleiding is gebaseerd op het door JAS
geschreven boek ‘Jenaplan, school waar je
leert samenleven’.
De opleiding wordt verzorgd door twee erkende docenten, die allemaal zelf directeur of IB’er
op een jenaplanschool zijn. We zijn met 9 opleiders en overleggen intensief. Zo maken we
gebruik van elkaars talenten.
De opleiding is erg gericht op de praktijk. De
kinderen in de stamgroep moeten merken dat
hun juf/meester de opleiding van JAS volgt.
De JAS docenten zijn allemaal
opgeleide beeldcoachers en
maken gebruik van beeldopnames in de opleiding.

SCHOOLGEBONDENTRAJECT
De opleiding kan verzorgd worden in een schoolgebonden traject. De hele jenaplanschool doet dan
mee aan de opleiding. Daardoor kan er veel aandacht besteed worden aan urgente zaken en wat
het team een prettige manier van werken vindt. Begeleiding en opleiding lopen zo door elkaar heen.
REGIOTRAJECT
De opleiding kan ook plaatsvinden in een zogenaamd regiotraject. Stamgroepleiders van verschillende jenaplanscholen komen dan bij elkaar. Zo kun je werkwijzen van de deelnemende scholen
met elkaar uitwisselen en op die manier voor kruisbestuiving zorgen.
OPLEIDINGSDUUR
De opleiding duurt ongeveer 2 jaar en bestaat uit een aantal bijeenkomsten van zo’n 3 uur. Daarnaast zijn er 2 tweedaagsen. Tijdens het eerste dagdeel van zo’n tweedaagse heb je de mogelijkheid
om stage te lopen op een andere jenaplanschool. De opleiding rond je af met een meesterstuk bestaande uit een actieonderzoek waardoor theorie en praktijk verbonden wordt. De hele opleiding
kent een studiebelasting van 8 EC’s (European Credits) ofwel 224 uur.
KOSTEN
Voor beide trajecten maken we graag een passende offerte. Neem contact op met JAS.
contactgegevens:
info@jenaplan.nu
www.jenaplan.nu
06 – 22 77 98 53 Hubert
06 – 22 69 08 23 Freek

Wanneer je een schip wilt bouwen,
breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen,
werktekeningen te maken, taken te verdelen, en het werk in te delen,
maar leer de mensen te verlangen naar de eindeloze zee.
Antoine de Saint-Exupéry “La Citadelle”

