


 

WAAROM 
Om  handen  en  voeten  te  geven  aan  je  passie  voor  het  begeleiden  van  je 

leerlingen  op het  gebied  van  persoonlijke  ontwikkeling.  En  om  zelf  expertise  op  

te  bouwen  en  ervaring op te doen op dit gebied, voordat je voor de klas gaat. Neem 

jouw leerlingen mee op deze reis, als trainer, mentor en coach. 

HOE 

Tijdens twee opleidingsmomenten word je opgeleid tot trainer van De Heldenreis. 

Hier duik je in de wereld van De heldenreis, krijg je tips & tricks om het programma 

zoveel mogelijk waarde mee te geven voor je leerlingen. De 8 levels worden besproken, 

maar minstens zo belangrijk is de intentie waarmee het programma is ontwikkeld en 

waarvan we op zoek zijn naar waardige vertolkers. Dus de visie en missie van De 

Heldenreis komen zeker aan bod.  

Met andere onderwijsprofessionals leer je de vele kanten van het programma kennen 

waardoor we samen zorgen dat we de juiste vibe neerzetten om de leerlingen een 

daadwerkelijke reis te laten maken. Deze zal voeren langs weerbaarheid, 

keuzemogelijkheden, eigenaarschap, positief kijken naar eigen kwaliteiten en het 

benoemen van die van anderen, samenwerken en het stellen van de juiste vragen. 

De training bestaat uit twee dagdelen en de docentenlicentie zit inbegrepen bij de 

deelname net zoals het materiaal voor de docent. Aan het eind van deze twee 

dagdelen mag je officieel gediplomeerd trainer van De Heldenreis noemen. 

Jij kan een rol spelen in de ontwikkeling van kritische & zelfbewuste toekomstige 

volwassenen… Met een droom. 
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VOOR DE LEERLING 

Dat schoolkinderen na 8 levels iets beter weten wie ze zijn, wat ze kunnen betekenen 

met EIGEN krachten en uitdagingen voor anderen en anderen voor hen. Dat ze hebben 

ervaren hoe het is om iets moeilijks te doen, ervan te leren en door te gaan. Dat ze niet 

alles alleen hoeven te doen, iedereen heeft zijn eigen uitdagingen en iedereen mag 

hulp van anderen inroepen. Dat ze weten dat een complete uitdaging altijd af valt te 

pellen tot één check eerstvolgende kleine stap en dat als je iedere dag een klein stapje 

zet, je dan vanzelf bij je doel uitkomt. Oftewel: Na De Heldenreis zijn kinderen meer in 

contact met zichzelf, anderen en hun omgeving. Ze zijn weerbaarder en in staat om 

het belang van samenwerken te zien. 

Tijdens level 8 – The Final Fight – neemt ieder individu zijn/ haar rol in om collectief tot 

een oplossing te komen in een Escape-roomachtig eindspel waarbij tegen de klok 

wordt gestreden en de schat kan worden unlocked. Alle skills in de 7 voorgaande levels 

komen aan bod en allerlei vormen van kwaliteiten zijn nodig om het eindspel tijdig op 

te kunnen lossen. 

Voor details per level check: www.deheldenreis.nl  
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NIVEAU         
HBO denkniveau. Vooropleiding en/of ervaring met voor de klas staan vereist. 

DOELGROEP 
Leraren van het basisonderwijs 

DOELSETLLINGEN 
1. Missie, visie, achtergrond en totstandkoming Heldenreis begrijpen en kunnen 

uitdragen 
2. Introductie persoonlijk leiderschap 
3. De klas kunnen helpen bij het ontdekken van persoonlijke talenten en het kunnen 

stellen van doelen, ook als groep 
4. Beter kunnen coachen (en een-op-een) begeleiden 
5. Van individuele kwaliteiten naar groepscohesie 

CERTIFICERING 
Bij afloop ontvang je het Heldenreis Trainer certificaat. 

TIJDSINVESTERING 

De Heldenreis Trainer opleiding bestaat uit 2 bijeenkomsten. 

Training 1  1 ochtend   4 uur per bijeenkomst    4 uur 

Training 2  1 ochtend   4 uur per bijeenkomst   4 uur 

TOTAAL           8 uur 

PLANNING 
Dag 1 Dag 2

09:00 - 09:30 Inloop en verdere kennismaking 09:00 - 09:45 Inloop en recap

09:30 - 10:30 Missie, visie en aanleiding 09:45 - 11:45 Level 5-8

10:30 - 12:30 Level 1-3 11:45 - 12:30 Praktische toelichting lesmateriaal 
en cerificering
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INVESTERING         
De investering voor de opleiding tot Heldenreis trainer bestaat uit 2 onderdelen: de 

investering voor de opleiding en de jaarlicentie.  

Heldenreis Trainer – de complete opleiding      €750,00 

Jaarlicentie Trainer – van toepassing vanaf jaar 2     €50,00 

Jaarlicentie Leerling – lesmateriaal, heldendagboek, heldendiploma  €15,00 

We gaan uit van 30 leerlingen in jouw klas. De totale jaarlijkse licentie-  
kosten per Heldenreis Trainer bedragen daarmee in totaal €500,00. Beide  
jaarlicenties zijn inbegrepen bij de opleiding voor het eerste jaar. 

BIJ JOU OP SCHOOL?         

Reserveer een plek in de Heldenreis Trainer opleiding op de website. Kies meteen welk 

startmoment jou het beste uitkomt. 

Samen met je collega('s) inschrijven? Dat kan eenvoudig door aan te geven om hoeveel 

plekken het gaat.  

Heb je nog een vraag? Check de FAQ op de website, of stel je vraag via het online 

formulier!

"A journey of a thousand miles 
begins with a single step." 

- Lao Tzu
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