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Ben je gegrepen door het gedachtegoed van het DeugdenprojectTM en wil je graag zelf
trainingen en workshops geven, dan kun je Facilitator worden. Facilitator is in het
Nederlands vertaald naar ‘Begeleider’. Hieronder kun je lezen welke stappen je hiervoor dient te zetten.
Als Facilitator Virtues Project International (VPI) heb je toestemming om de Basistraining te geven en/of losse lezingen en workshops:
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4:
Stap 5:
		

Certificaat behalen van 2-daagse Basistraining1
Certificaat behalen van 3-daagse Verdieping2 bij een Master Begeleider3
Aanschaf Leaders Manual pdf (LM pdf; handboek voor begeleiders4);
Onderschrijven Facilitator Commitment (internationale richtlijnen; pagina in LM pdf)
Registratie bij VPI (Virtues Project International) óf registratie bij SVPN 				
(Stichting Deugdenproject Nederland)

Wil je op een later moment je dienstverlening uitbreiden met de workshop Adempauze; leven in balans,
dan vragen we van je dat je 1) het certificaat van deze cursus bij een Master Begeleider behaalt; 2) de
handleiding voor begeleiders van deze cursus aanschaft en 3) je je registreert bij VPI of SVPN.

REGISTREREN BIJ SVPN VOOR EXTRA ONDERSTEUNING BIJ JE WERK
Je kunt als begeleider ervoor kiezen je te registreren bij VPI. Dit geeft je al toestemming om de Basistraining te geven en/of losse lezingen en workshops. Echter, wil je extra ondersteuning in je werk
genieten en je laten inspireren door de enthousiaste samenwerking met collega-begeleiders, dan is
Stichting Deugdenproject Nederland er voor je. Lees hier hoe je je kunt aansluiten en wat de voordelen
van registratie zijn. We bieden twee keuzes:
Pakket I (€ 50): Ambassadeur
Je bent in het bezit van de certificaten van de 2-daagse basistraining en 3-daagse Verdieping en faciliteert het Deugdenproject vooral in je eigen kring. Je bent een ware ambassadeur in je gezin, familie, school en/of organisatie. Door jou horen en zien de mensen om je heen wat het Deugdenproject
inhoudt, hoe je het toepast en wat resultaten kunnen zijn. Je bent nu of wellicht in de nabije toekomst
geïnteresseerd om buiten de eigen kring workshops e.d. te geven. Pakket I biedt je het volgende:
1. Je ontvangt de Focus (interne nieuwsbrief);
2. Je kunt PR materialen (onder andere flyers, visitekaartjes) tegen kostprijs bestellen;
3. Je wordt uitgenodigd voor een jaarlijkse ontmoeting/inspiratiedag (afhankelijk van vorm en
inhoud tegen een gereduceerd tarief) en om mee te doen aan een PR dag
(Nationale Deugdendag; jaarlijks op 21 maart);
4. Je hebt toegang tot en kunt deelnemen aan bijscholingsbijeenkomsten7 en het jaarlijkse
mentorweekend8. Deze worden aangeboden door Master Begeleiders,
zie de pdf met voor data, inhoud en tarieven;
5. Je hebt de mogelijkheid tot aanschaf van de Nederlandse vertaling van de Leader’s Manual
(pdf, tarief € 75);
6. Je hebt toegang tot en kunt deelnemen aan individuele coaching on the job9 door een Master
Begeleider tegen een gereduceerd markttarief, zie de pdf met voorwaarden en tarieven;
7. Je kunt met 30% korting deelnemen aan een extra 3-daagse verdieping
(N.B. max. 3 deelnemers tegen gereduceerd tarief per training);
8. Je kunt naar wens deelnemen aan specialisatiemodules10
9. Je sponsort de Stichting jaarlijks met € 50.
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Pakket II (€ 90): Begeleider / Facilitator
Je werkt professioneel met het deugdengedachtegoed richting derden: je geeft workshops en de Basistraining aan een of meer doelgroepen. Pakket II biedt het volgende:
1. Pakket I+;
2. Je hebt de Leaders Manual pdf aangeschaft, of je doet dit nu. Dit is een vereiste om
cursussen aan derden aan te bieden. Dankzij pakket II kun je kosteloos een (jaarlijkse) 		
update downloaden via de inlogsite www.virtuesic.nl;
4. Je kunt een vermelding krijgen op de landelijke website: pasfoto en kort CV, plus vermelding 		
van jouw deugdencursussen in de agenda;
5. Je ontvangt 35% facilitatorkorting bij aanschaf boeken/kaarten/posters e.d. bij afname van 		
min.10 items bij Uitgeverij de Zaak en Uitgeverij ACT on Virtues;
6. In de toekomst behoort E-learning11 naar we hopen ook tot de mogelijkheden;
7. Toegang (gebruikersnaam en password) tot de gezamenlijke database op www.virtuesic.nl;
8. Je sponsort de Stichting jaarlijks met € 90.
Met beide pakketten kun je je voordturend persoonlijk ontwikkelen. Met pakket I stoom je jezelf klaar
voor het geven van cursussen aan derden. Met pakket II draag je bij aan de herkenbaarheid van je
werk, aan samenwerking en aan eenheid. Bij alle pakketten neem je je verantwoordelijkheid en draag je
bij aan de kwaliteit van het uitdragen van het Deugdenproject.
Door daarnaast met jouw talenten bij te dragen aan de Stichting, of door Master Begeleiders te assisteren (onder de noemer vrijwilligerswerk, er zijn geregeld klussen) toon je betrokkenheid, inzet, toewijding en vrijgevigheid. We streven er als Stichting naar de baten en lasten van onze deelnemers zoveel
mogelijk met elkaar te delen.

TOELICHTING VAN DE BEGRIPPEN
1. Basistraining (12 uur)
Het DeugdenprojectTM kent diverse introductie- of basistrainingen:
o
Opvoeden met deugden (voor ouders, gezin);
o
Persoonlijke groei (voor iedereen);
o
Op naar nog betere scholen (voor scholen);
o
Hoogwaardige kinderopvang (voor peuterspeelzaal, crèche, BSO en TSO).
Bij deze cursussen leer je de 5 strategieën kennen en toepassen en verbreed je je kennis van de verschillende deugden. Je kunt deze cursussen van minimaal 12 uur bij een Begeleider of bij een Master
Begeleider volgen en ontvangt bij actieve deelname (min. 80% aanwezigheid) een certificaat.
2. Verdieping (18 uur)
Wanneer je een certificaat hebt behaald voor de basistraining, heb je toegang tot de 3-daagse verdieping. Tijdens deze facilitatortraining van minimaal 18 uur krijg je de gelegenheid om:
1. de 5 strategieën van het DeugdenprojectTM nog beter te doorgronden en te leren toepassen;
2. een persoonlijk actieplan te ontwikkelen. Bijvoorbeeld om het project in je eigen leven of kring
verder vorm te geven, of om jezelf klaar te stomen voor het geven van de basistraining of andere
workshops;
3. in je interesse-groep (gezin, school, samenleving, jeugdclub, organisatie) te ontdekken hoe je de
strategieën kunt toepassen;
4. de vierde strategie (neem tijd voor rust en reflectie) te integreren;
5. de vijfde strategie (bied actief aandacht) diepgaand te oefenen en ondervinden.
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3. Term ‘Begeleider’ en ‘Master Begeleider’
Begeleiders van het DeugdenprojectTM hebben minimaal een 2-daagse Basistraining gevolgd en een
3-daagse Verdieping. Zij hebben toestemming om de basistraining van 12 uur door te geven via lezingen of workshops en op het Deugdenproject geinspireerde workshops te geven. Master Begeleiders
leiden Begeleiders op: zij hebben toestemming om de 3-daagse verdieping (Facilitator Training) te geven en coaching. Voor de titel Master kun je door een andere master met wie je minimaal 2 jaar samenwerkt worden voorgedragen. Meer hierover kun je vinden in de VPI guidelines.
4. Leaders Manual / handboek voor begeleiders / LM pdf
De LM pdf met cursusmateriaal en tips voor begeleiders is samengesteld door Master Begeleiders van
het VPI. Stichting Deugdenproject Nederland heeft voor vertaling naar het Nederlands gezorgd. We
raden je aan de pdf uit te printen en in te binden. Intussen hebben we ook een aantal Nederlandse materialen ontwikkeld en Nederlandse artikelen. Deze worden samen met de LM pdf digitaal aangeleverd.
Er zijn Engelstalige handboeken beschikbaar via de webshop op www.virtuesproject.com (onder andere
2-day Awakening; Mastering the five strategies). Aanschaf van deze LM is verplicht als je geregistreerd
Begeleider wilt worden.
5. Facilitator Commitment Agreement
In de LM pdf staat een pagina ‘Facilitator Commitment Agreement’. VPI vraagt je de inhoud tot je te
nemen. Registratie bij Stichting Deugdenproject Nederland betekent dat je deze overeenkomst onderschrijft.
6. VPI Guidelines / richtlijnen
In 2006 heeft Virtues Project International nieuwe richtlijnen uitgevaardigd. Zie de pdf.
7. (Bij)scholingsdagen
Diverse (master) begeleiders geven inspirerende workshops voor Begeleiders. Tijdens deze dagen ontdek je de finesses van de 5 strategieën en leer je met elkaar en van elkaar. Stichting Deugdenproject
Nederland raad je aan jaarlijks minimaal aan twee dagen deel te nemen. Je verdiept er niet alleen je
kennis en ervaring, maar leert ook je collega’s beter kennen en je inspireert elkaar. Kosten zijn € 75 - €
125 per dag (de begeleiders kunnen dit zelf bepalen, we moedigen aan ca. 25% korting te geven aan
collega begeleiders, als de workshop ook open is voor andere gegadigden).
8. Mentorweekend..... Is momenteel (2014) nog toekomstmuziek. Het is wel een wens, om een keer
per jaar met alle begeleiders een weekend met workshops te organiseren, eventueel in Europees verband.
9. Individuele coaching bij Master Begeleiders
Wil je graag individuele ondersteuning bij het opzetten van je activiteiten? Master Begeleiders bieden
daartoe persoonlijke coaching on the job aan. Je kunt onderaan deze pagina de flyer met adressen en
tarieven downloaden.
10. Specialisatiemodules bij Master Begeleiders
Je wilt je specialiseren op een onderdeel, bijvoorbeeld het trainen van scholen? Master begeleiders
bieden daartoe specialisatiemodules aan. Bijvoorbeeld: Deugden in school met onder andere de YES
training voor kinderen, leerkrachten/docenten/ouders.
11. E-Learning
Voor wie het pad van persoonlijke groei wil voortzetten hopen we in de toekomst een E-learning module
aan te bieden.

