YOUNG GUNS INSTRUCTOR

WAAROM
Om handen en voeten te geven aan je passie voor het begeleiden van studenten 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 studenten
mee op deze reis, als trainer, mentor en coach.

HOE
Met de Instructor opleiding duik je eerst zelf in het diepe. Er zijn 5 onderdelen.
Samen met andere docenten van alle niveaus en professionals uit het bedrijfsleden leer
je het programma uit eerste hand kennen. Zelf meemaken, in 6 uitdagende trainingen.
Dit onderdeel heet 'de Practitioner' en wordt uitgevoerd door XII Waves.
Het gaat in de Instructor ook om toepassen en zelf aan de slag gaan. Dat doe je in het
tweede onderdeel: 'de Mastermind'. En tijdens het derde onderdeel 'de Events'. In deze
delen van het traject wordt je ervaringsdeskundige.
Daarna wordt je klaargestoomd om voor de klas te gaan en studenten te begeleiden in
het Young Guns programma, in het derde onderdeel: 'de lerarenmodule'.
Bij jouw eerste praktijkles voor studenten is een Young Guns trainer aanwezig, om mee
te kijken en samen te evalueren. Dit laatste onderdeel heet 'de audit'.

1. PRACTITIONER
De 6 trainingen die je volgt tijdens de Practitioner hebben dezelfde thema's als het
programma voor studenten. Maar de Practitioner is speciaal voor onderwijzers en
trainers.
THEMA's
1.

Goalsetting - bepaal jouw richting, verhelder je
dromen, maak je eigen Roadmap

2. Workflow - schep overzicht, structuur en
mentale werkruimte
3. Golven - balans, routine, rust en reflectie
4. Weerstand - evolutionaire bagage vóór je laten
werken
5. Intervisie - samen kom je verder
6. Energie - mindset, lifestyle en weerbaarheid
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2. MASTERMIND
Samen bouwen en leren. In de Mastermind ga je in een groep van maximaal 6
personen aan de slag met je eigen projecten en help je elkaar verder te komen. Je
komt in deze samenstelling in totaal 6 keer samen. De opzet van een Mastermind
bijeenkomst is als volgt:
1.

Kennismaking en doelstellingen

2. SitRep: geef een update aan jouw Mastermind leden over de geboekte voortgang
en behaalde milestones op je persoonlijke Roadmap.
3. HotSeat: tijdens de Mastermind zijn er 20 minuten speciaal voor jou om een
voortgangsvraag in de groep te gooien. De hele groep denkt mee en samen kom je
tot nieuwe inzichten. De leider van de Mastermind, een Instructor van team Young
Guns, helpt mee om de lessen te verwerken tot concrete acties en vervolgstappen.
4. Protocol: verdieping op de theorie uit de Practitioner, om vervolgens meteen zelf
toe te passen.

3. EVENTS
Na de Mastermind zijn er 2 events: de Vision Quest en de Marine Experience.
Tijdens de Vision Quest ga je het bos in en jezelf 24 uur afzonderen, zonder enige
afleiding. Helemaal unplugged, onthaasten, reflecteren en opladen.
Tijdens de Marine Experience zoek je fysieke en mentale grenzen op en word je
uitgedaagd in je leiderschapskwaliteiten. En het belangrijkste onderdeel: teamwork.

4. LERARENMODULE
Maak kennis met de studentenvariant van het programma. Tijdens de lerarenmodule
ontdek je de vertaalslag naar het onderwijs en komen didactische vaardigheden aan
bod, zodat je wat je geleerd hebt in de Practitioner en Mastermind kan overdragen aan
studenten.
HET PROGRAMMA VOOR STUDENTEN

Samen helpen we scholieren met het ontdekken van persoonlijke passie en purpose.
Waar krijg je energie van? Wat is je droom? Hoe zou jij het liefst een steentje willen
bijdragen aan een mooiere wereld? En wat heb je nodig om jouw doelen te behalen?
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Het blijft niet bij dromen alleen. Met Young Guns gaan scholieren in de praktijk aan de
slag, om bestendige werkwijze aan te leren, te leren omgaan met stress, uitstelgedrag
te overwinnen, bewuste keuzes te maken en samen te werken met anderen.
De modulaire studentenvariant kan worden ingezet in een blok of als keuzevak, maar
ook als doorlopende leerlijn. Ook kan je het inzetten als invulling voor LOB.
Er zijn 2 verschillende studentenprogramma's: een versie voor het MBO en een versie
voor HBO en WO. Je volgt de lerarenmodule die aansluit bij jouw leerlingen.

THEMA's
1.

Doelen stellen - durf te dromen, breng je
persoonlijke waarden in kaart en maak een
Roadmap.

2. Slim werken - orden je taken, leer slim te
plannen en houd het overzicht
3. Wees de held - stap in de hoofdrol
4. Weerstand - versla het uitstelmonster
5. Samenwerken - tackle samen met je
Wingman uitdagingen en vier je succes
6. Goed in je vel - word je bewust van je
mindset en energiehuishouding

5. AUDIT
Tijd om voor de klas te gaan! Met de Audit is een Instructor van Team Young Guns
aanwezig bij jouw eerste les. Om te kijken hoe het gaat, samen te evalueren en jouw
vragen te beantwoorden. Ook bekijk je samen of je er klaar voor bent om studenten
geheel zelfstandig te begeleiden in het programma.
Tot slot is er een Audit moment van XII Waves, waarin de focus ligt op jouw eigen
toepassing van het programma, op je eigen traject. Dit is een één op één gesprek.
Met deze twee auditmomenten borgen we de kwaliteit van het Young Guns
Programma.
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TIJDSINVESTERING
Het instructor traject heeft 3 startmomenten per jaar en beslaat een half jaar. Begin je
in januari? Dan kan je in september met het nieuwe schooljaar voor de klas.

Practitioner

6 dagdelen

5 uur per bijeenkomst

30 uur

Mastermind

6 dagdelen

3 uur per bijeenkomst

18 uur

Vision Quest

1 dag en nacht

24 uur afzondering

25 uur

Marine Experience 1 dagdeel

4 uur

4 uur

Audit

2 uur

2 uur

1 dagdeel

TOTAAL

79 uur

EN VERDER, DE TOOLBOX
Na de audit voltooid te hebben kan je les geven in het Young Guns Programma op
jouw school. Je krijgt toegang tot een online omgeving waar je het lesmateriaal voor
studenten kan downloaden. Dit heet 'de Toolbox'. In deze Toolbox zit voldoende
materiaal om een doorlopende leerlijn mee te vullen. Het programma voor studenten
is modulair en kan worden ingezet in een format dat het beste past bij de school.
Studenten krijgen toegang tot de Online Leeromgeving, waar ze terecht kunnen als ze
een les hebben gemist, of voor extra verdieping.
In de Toolbox vind je ook evaluatiemateriaal, waarmee je een nulmeting, tussenmeting
en eindgesprek kan uitvoeren. Hierdoor kan individuele voortgang in kaart worden
gebracht en op persoonlijk niveau extra worden bijgestuurd. Ook kunnen er dankzij de
evaluaties punten worden toegekend aan het Young Guns programma.
Er is ook algemeen evaluatiemateriaal, waarmee in kaart wordt gebracht hoe
studenten het programma, de bijeenkomsten en de trainer ervaren. De inzichten die
worden opgedaan in de praktijkevaluaties worden gebruikt om het programma en de
Toolbox voortdurend te verbeteren.
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NIVEAU
De Instructor opleiding is HBO denkniveau en vraagt verder geen specifieke
vooropleiding.

DOELGROEP
MBO, HBO en WO docenten en onderwijskundige staff.

DOELSETLLINGEN
Kennen:

Het gehele Young Guns programma en de bijbehorende terminologie

Kunnen:

Toepassen van de tools uit het programma op persoonlijke trajecten
Het kunnen vertalen van de materie voor studenten en
Het persoonlijk begeleiden van studenten in het programma
Het begeleiden van een Mastermind groep
Het kunnen afnemen van metingen en evaluaties

INVESTERING
De investering voor de Instructor opleiding bestaat uit twee componenten: de
investering voor de gehele opleiding: Practitioner, Mastermind, Events, Lerarenmodule
en Audit én de Jaarlicentie voor de Toolbox. De investering voor de Jaarlicentie is van
toepassing als de Instructor de opleiding heeft afgerond en zelf voor de klas gaat.

Young Guns Instructor – de complete opleiding

€6.250,00

Jaarlicentie - Toolbox – Prijs per student

€24,00

We gaan uit van 50 leerlingen in jouw klassen. De jaarlijkse
licentie-kosten per Instructor bedragen daarmee in totaal €1.200,00

BIJ JOU OP SCHOOL?
Reserveer een plek in de Instructor 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!

