Aanvraagformulier validatie activiteit bij de LBSB
Instantie

Contactpersoon

Onderdeel

Thema

Gericht op

Doelgroep

Inhoud en
leerdoelen

Vaardigheden

Naam, adres,
telefoonnummer
van de
aanvragende
instantie.

Naam, adres,
telefoonnummer
van de
contactpersoon.

Geef aan om welke
vorm van
professionalisering
het gaat.

Beschrijf het
thema.

Beschrijf waarom
deze discipline van
belang is en
waarom het
bijdraagt aan de
professionalisering
van specialisten
begaafdheid.

Geef aan voor
welke doelgroep
de discipline is
bedoeld.

Beschrijf wat
mensen gaan
leren of met
welke kennis ze
naar huis gaan.
Omschrijving van
leerdoel en
inhoud.

Welke
vaardigheden
hebben de
deelnemers
ontwikkeld.

•
•
•
•
•
•
•

Netwerkdag
Congresdag
Opleiding
Masterclass
Cursus
Training
Workshop

Opdrachten en
toetsing

Studiebelasting

Didactisch
handelen

Niveau

Docenten

Lerarenregister

Certificaat

Periode en plaats

Beschrijf welke
soort opdrachten
er worden
gegeven, wat de
samenhang is
tussen meerdere
dagdelen
(wanneer dit van
toepassing is) en
op welke wijze er
wordt getoetst.

Geef aan wat de
studiebelasting is
en het aantal
contacturen.

Omschrijf op
welke manier de
kennis wordt
overgedragen.

Geef aan wat de
toegevoegde
waarde is voor de
Specialist
Begaafdheid die
basiskennis heeft.

Geef de naam en
kwalificaties van
de
verantwoordelijke
docenten aan.

Is de uit te voeren
discipline
geaccrediteerd
door het
lerarenregister.
Ja/nee*

Geef aan waar
sprake van is:
- bewijs van
deelname
- certificaat/
diploma.

De start- en
einddatum per
uitvoering.
De aanvangs- en
eindtijd per datum
en de plaats van
handelen.

*Doorhalen wat
niet van
toepassing is

Wij vragen u hieronder aan te kruisen welke optie op uw aanvraag van toepassing is.
U ontvangt van de LBSB een factuur. Na betaling van de factuur zal uw aanvraag in behandeling worden genomen en binnen vier weken ontvangt u bericht of
uw aanvraag is geaccrediteerd. Gedurende het gehele jaar van 2017 zullen wij 25% korting geven op uw aanvraag.
o

De accreditatie wordt aangevraagd voor een masterclass, cursus, training, workshop (€ 75,00 per jaar)

o

De accreditatie wordt aangevraagd voor een netwerkdag, congres dag (€ 100,00 per jaar)

o

De accreditatie wordt aangevraagd voor een opleiding (€ 150,00 per jaar)

Ik ga akkoord met de voorwaarden.
Ondertekend door:
Functie:
Ingevuld d.d.
Plaats:
Handtekening:

