Informatiebrochure

“Kader opleidingen
CWO”

Deze opleidingen worden door Groei Direct verzorgt!
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Woord vooraf
CWO opleidingslocaties (watersportverenigingen en vaarscholen) willen goede
en enthousiaste instructeurs die gecertificeerd zijn volgens het CWO systeem.
De opleidingen, examens en certificering die daar bij horen kunnen behaald
worden bij een CWO aangesloten watersportvereniging of vaarschool bij u in
de buurt.
Mocht er geen CWO opleidingslocatie bij u in de buurt zijn die deze zaken kan
en/of mag organiseren kunt u terecht bij Groei Direct.
Groei Direct Opleidingen organiseert een aantal opleidingen ten dienste van
CWO aangesloten vaarscholen en verenigingen.
Mocht u als opleidingslocatie zelf nog capaciteit over hebben bij een van uw
opleidingen en vrije instroom is daarbij mogelijk, laat ons dit dan weten incl.
de prijs dan nemen we uw aanbod op in de kader aanbodkalender die
binnenkort op de nieuwe website beschikbaar zal zijn!
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Methodisch/Didactische opleiding I-2 en I-3
Na het behalen van het eigenvaardigheids niveau CWO III kan er begonnen
worden met de Methodisch/Didactische opleiding voor instructeur 2. Na het
volgen van deze opleiding en het samenstellen van een portfolio kan de
deelnemer de Proeve van Bekwaamheid (PvB) voor instructeur 2 doen.
Na het examen CWO IV en het verder samenstellen van het portfolio, door te
oefenen in o.a. het lesgeven, kan de deelnemer de PvB I-3 doen.
In de methodisch/didactische opleiding komen de volgende onderwerpen aan
bod:







Algemene didaktiek
(activerende) Werkvormen
Discipline specifieke didaktiek en organisatie
Inschatten en beoordelen eigenvaardigheid niveau
(assisteren en) organiseren van activiteiten
Samenstellen portfolio

De opleiding bestaat uit 3 dagdelen, die op één dag aangeboden worden.
Data:

11 mei 2014, aanmelden vóór 28 april
27 september 2014, aanmelden vóór 15 september

Plaats:

Loosdrecht

Prijs:

€125,- excl. BTW, inclusief lunch, diner en reader

Minimaal aantal deelnemers: 6
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Methodisch / Didactische opleiding I-4
Na het behalen van het I-3 certificaat mag er begonnen worden met het I-4
traject. De theoretische bagage die nodig is om dit traject met goed gevolg te
kunnen afronden behandelen we in deze opleiding. Onderwerpen die aan de
orde komen zijn o.a:





Trainen CWO IV
Afnemen Proeve van Bekwaamheid (PvB)
Communicatie en gesprekstechnieken
Inschatten en beoordelen eigenvaardigheid niveau

De opleiding bestaat uit 4 dagdelen, die in een weekend aangeboden worden.
Data:

11 en 12 oktober 2014, aanmelden vóór 1 oktober

Plaats:

Loosdrecht

Prijs:

€125,- excl. BTW, inclusief 2 lunches en reader

Minimaal aantal deelnemers: 6
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Trainingsweekend CWO IV+
De laatste 12 trainingsuren (4 dagdelen) van het CWO IV+ traject moeten
getraind worden onder begeleiding van een externe trainer. Na het overleggen
van je logboek met daarin aangetoond de 36 uren training mét handtekening
van de trainer/opleider kun je aan deze training mee doen.
Data:

4 en 5 september 2014, aanmelden vóór 25 augustus

Plaats:

Loosdrecht

Prijs:

€200,- excl. BTW, inclusief 2 lunches

Minimaal aantal deelnemers: 6
Bovenstaande Methodisch/didactische opleidingen en CWO IV+
trainingsweekend vinden plaats in Loosdrecht, op de locatie van Groei Direct
Opleidingen en de CWO.
Kom je van ver en wil je tijdens dit weekend overnachten, dan raden wij Hotel
Breukelen aan. www.hotelbreukelen.nl Dit hotel ligt circa 15 minuten rijden
van onze locatie.
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Voor de CWO organiseert Groei Direct centraal Examens CWO IV en Proeve
van Bekwaamheid. Dit doen we in de disciplines Jeugdzeilen (alleen PvB),
Kielboot, Zwaardboot en Windsurfen.
CWO IV examens
Data:
7, 8 en 9 juni 2014, aanmelden vóór 26 mei
30 en 31 augustus 2014, aanmelden vóór 18 augustus
Plaats:

Loosdrecht (zwaardboot evt. locatie in de buurt)

Prijs:

€75,- excl. BTW, incl materiaal

Na opgave delen we de kandidaten in het weekend van opgave in. Je krijgt
uiterlijk een week van te voren de exacte tijd en locatie van jouw examen te
horen.
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Praktijk Proeve van Bekwaamheid I-2 en I-3
Data:
5 en 6 juli 2014, aanmelden vóór 23 juni
13 en 14 september 2014, aanmelden vóór 1 september
Plaats:
Prijs:

Loosdrecht (Jeugdzeilen en zwaardboot evt. locatie in de buurt)
€125,- excl. BTW, incl materiaal

Na opgave delen we de kandidaten in het weekend van opgave in. Je krijgt
uiterlijk een week van te voren de exacte tijd en locatie te horen
Kandidaten voor een PvB moeten schriftelijk aantonen toestemming van hun
leercoach/opleider te hebben!
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PvB Portfolio beoordeling
Het portfolio deel van de PvB’s kunnen beoordeeld worden nadat je deze
digitaal naar de CWO hebt gestuurd. Je krijgt binnen 5 werkdagen de uitslag
van de beoordeling en/of feedback op je portfolio.
Prijs: Beoordeling portfolio I-2
Beoordeling portfolio I-3
Beoordeling portfolio I-4

€25,- excl BTW
€35,- excl BTW
€45,- excl BTW
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Naast CWO kader opleidingen bieden we voor medewerkers in bedrijven en
verenigingen een opleiding Medic First Aid (EHBO) en Bedrijfs Hulp Verlener
(BHV) aan.
Medic First Aid
Basis EHBO Opleiding voor o.a. instructeurs en trainers in de (water)sport.
Na het volgen van de opleiding heb je kennis van reanimeren en het
stabiliseren van patiënten bij een ongeval.
De cursus duurt één dag, inclusief een theorie en praktijk examen. Je krijgt na
het met goed gevolg afronden van de cursus een certificaat.
Data:

9 mei 2014, aanmelden vóór 28 april
20 juni 2014, aanmelden vóór 9 juni
31 oktober 2014, aanmelden vóór 20 oktober

Plaats:

Loosdrecht

Prijs:

€145,- excl. BTW, inclusief lunches, diner en reader

Minimaal aantal deelnemers: 5 (max. 12 deelnemers).
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BHV
Opleiding Bedrijfs Hulp Verlener. Op elk bedrijf waar meerdere werknemers en
klanten aanwezig zijn geld een wettelijke verplichting tot BHV. In de opleiding
wordt ingegaan op levensreddende handelingen, beperken en bestrijden van
een beginnende brand, ontruiming en communicatie.
De cursus duurt één dag, inclusief een theorie en praktijk examen. Je krijgt na
het met goed gevolg afronden van de cursus een certificaat.
Data:

Op aanvraag

Plaats:

Loosdrecht

Prijs:

afhankelijk van groepsgrootte op aanvraag
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Inschrijfformulier
Naam:
Evt: Instructeurpasnummer:
Geboortedatum
Adres:
Postcode:
E-mail adres
Mobiel telefoonnummer

Geboorteplaats
Woonplaats:
Telefoon thuis

Evt. afwijkend factuuradres
Naam opleidingslocatie:
Adres:
Postcode:

Woonplaats

Ik wil me inschrijven voor de cursus:
(aankruisen wat van toepassing is)

Gewenste
datum

Methodisch/Didactische opleiding I-2 en I-3
Methodisch Didactische opleiding I-4

-------------

Trainingsweekend CWO IV+
CWO IV examens

-------------

Praktijk Proeve van Bekwaamheid I-2 en I-3
------PvB Portfolio beoordeling
Medic First Aid
`
BHV (Bedrijfs Hulp Verlening)

-------------------

Ik ga akkoord met de hiervoor beschreven cursusprijs excl. BTW.

--------------------------------------------- (datum, handtekening)
Na inschrijving wordt beschikbaarheid vastgesteld waarna u een factuur
ontvangt. De inschrijving is definitief nadat de cursusprijs is voldaan. Heeft u
specifiek vragen over dit opleidingsaanbod kunt u contact opnemen met
info@groeidirect.nl
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