
	  
	  

Doel	  en	  inhoud	  van	  de	  training	  
De	  begeleiders/leerkrachten	  krijgen	  handreikingen	  om	  muziek	  doelmatiger	  te	  gebruiken	  in	  het	  
contact	  met	  kinderen/volwassenen	  met	  EMB.	  We	  willen	  dat	  ze	  enthousiast	  worden	  en	  muziek	  vaker	  
kunnen	  inzetten	  in	  het	  dagelijkse	  programma.	  Mensen	  met	  EMB	  hebben	  nog	  veel	  “lege”	  tijd,	  we	  
willen	  ernaar	  streven	  hen	  vaker	  naar	  muziek	  te	  laten	  luisteren	  en	  muziek	  te	  maken.	  	  
Juist	  dat	  gedeelte	  van	  het	  brein	  waar	  muziek	  binnenkomt	  is	  bij	  mensen	  met	  EMB	  vaak	  intact	  en	  dat	  
maakt	  muzikale	  ontwikkeling	  en	  leren	  mogelijk.	  	  
	  
In	  de	  training	  laten	  we	  deelnemers	  kennismaken	  en	  oefenen	  met	  de	  muziekmethode	  ZOEM	  aan	  de	  
hand	  van	  het	  ZOEM-‐boek.	  De	  verschillende	  onderdelen	  van	  de	  ZOEM-‐methode	  komen	  aan	  bod:	  de	  
muziekvragenlijst,	  het	  muziekplan,	  de	  lessenserie	  en	  de	  observatie-‐instrumenten.	  	  
Er	  wordt	  aandacht	  besteed	  aan	  luisteren	  naar	  muziek,	  gebruik	  van	  de	  eigen	  stem,	  bespelen	  van	  
eenvoudige	  muziekinstrumenten,	  bewegen	  op	  muziek	  en	  delen	  van	  passie	  voor	  muziek.	  	  
	  
NB	  Je	  hoeft	  niet	  muzikaal	  te	  zijn	  voor	  deelname	  aan	  de	  ZOEM-‐training,	  we	  gaan	  ervan	  uit	  dat	  
iedereen	  een	  bepaalde	  muzikaliteit	  in	  zich	  heeft	  en	  die	  gaan	  we	  aanboren!	  Plezier	  beleven	  aan	  
muziek	  of	  erdoor	  ontroerd	  worden,	  staat	  centraal	  in	  de	  ZOEM-‐methode,	  ook	  tijdens	  de	  training.	  
	  
De	  gedragsdeskundige	  en	  muziektherapeut	  of	  muziekdocent	  worden	  uitgenodigd	  deel	  te	  nemen	  aan	  
de	  training	  om	  daarna	  de	  begeleiders/leerkrachten	  te	  kunnen	  coachen.	  	  
	  
Resultaatverwachting	  na	  de	  training	  

-‐ Begeleiders/leerkrachten	  kunnen	  gericht	  op	  zoek	  naar	  voorkeursmuziek	  van	  een	  kind	  of	  
volwassene	  met	  EMB	  aan	  de	  hand	  van	  een	  vragenlijst	  en	  observatie-‐instrument.	  Er	  kunnen	  
afspraken	  gemaakt	  worden	  over	  het	  inzetten	  van	  muziek	  in	  een	  persoonlijk	  muziekplan.	  Ze	  
kunnen	  een	  playlist	  maken	  op	  een	  muziekdrager	  als	  iPad	  of	  iPod.	  

-‐ Begeleiders/leerkrachten	  kunnen	  zelf	  muzieklessen	  geven	  met	  behulp	  van	  ZOEM-‐
lessenseries,	  de	  CD’s	  en	  eenvoudig	  te	  bespelen	  muziekinstrumenten.	  Ze	  kunnen	  de	  lessen	  of	  
delen	  eruit	  herhalen	  op	  verschillende	  tijdstippen	  in	  de	  week.	  

-‐ Begeleiders/leerkrachten	  kunnen	  met	  regelmaat	  muziekervaringen	  aanbieden,	  bijvoorbeeld	  
live	  muziek	  in	  en	  buiten	  de	  groep/klas,	  waardoor	  mensen	  met	  EMB	  in	  de	  gelegenheid	  gesteld	  
worden	  om	  een	  eigen	  muzieksmaak	  te	  ontwikkelen	  en	  te	  participeren	  in	  andere	  
muziekomgevingen.	  

	  
Opzet	  van	  de	  training	  
We	  bieden	  een	  training	  aan	  voor	  maximaal	  15	  personen.	  We	  willen	  de	  groep	  niet	  te	  groot	  maken	  om	  
veel	  tijd	  te	  kunnen	  besteden	  aan	  persoonlijke	  doelen,	  vragen	  of	  belemmeringen.	  We	  vinden	  het	  
belangrijk	  dat	  zoveel	  mogelijk	  mensen	  uit	  één	  team	  gezamenlijk	  de	  training	  volgen,	  dit	  om	  samen	  
enthousiast	  te	  raken	  voor	  de	  methode	  en	  samen	  een	  goede	  start	  te	  kunnen	  maken.	  Het	  kan	  ook	  
bijdragen	  aan	  teambuilding.	  Maar	  ook	  ouders	  of	  verwanten	  zouden	  kunnen	  deelnemen	  aan	  een	  
training.	  
	  
We	  werken	  met	  twee	  trainers,	  een	  muziektherapeut/docent	  en	  een	  gedragsdeskundige.	  Dit	  doen	  we	  
omdat	  de	  methode	  ontwikkeld	  is	  vanuit	  beide	  invalshoeken,	  enerzijds	  is	  de	  methode	  gericht	  op	  
muzikaliteit,	  anderzijds	  op	  ontwikkeling	  en	  leren.	  	  
	  
De	  training	  wordt	  gegeven	  van	  9.30	  tot	  16.30	  uur.	  	  
	  



	  
Kosten	  van	  de	  training	  
We	  rekenen	  175	  euro	  per	  deelnemer	  aan	  de	  trainingsdag.	  Ieder	  ontvangt	  een	  eigen	  ZOEM-‐boek	  
(deze	  is	  niet	  los	  verkrijgbaar).	  De	  prijs	  is	  exclusief	  reiskosten	  voor	  de	  trainers.	  
Er	  is	  een	  mogelijkheid	  om	  op	  een	  later	  tijdstip	  een	  extra	  dagdeel	  te	  plannen	  voor	  75	  euro	  per	  
deelnemer,	  voor	  nascholing	  en	  verdieping.	  	  
	  
We	  bieden	  de	  training	  aan	  als	  incompany-‐training,	  dat	  betekent	  dat	  u	  zelf	  voor	  de	  locatie	  en	  de	  lunch	  
zorg	  draagt.	  Hierdoor	  kunnen	  we	  de	  kosten	  van	  de	  training	  zo	  laag	  mogelijk	  houden.	  
	  

Algemene	  voorwaarden	  voor	  organisaties	  

De	  persoon	  aan	  wie	  de	  bevestiging	  en	  of	  de	  factuur	  is	  gericht	  is	  verantwoordelijk	  voor	  het	  inkopen	  
van	  de	  training	  voor	  de	  betreffende	  organisatie	  en	  gaat	  akkoord	  met	  de	  ´Algemene	  voorwaarden	  
voor	  organisaties´	  die	  in	  deze	  bevestiging	  vermeld	  staan.	  Na	  ontvangst	  van	  deze	  bevestiging	  heeft	  
deze	  persoon	  7	  dagen	  na	  de	  datum	  die	  op	  de	  bevestiging	  en	  of	  de	  factuur	  staat	  vermeld,	  de	  tijd	  om	  
hierover	  vragen	  te	  stellen.	  In	  overleg	  tussen	  beide	  partijen	  kunnen	  de	  ´Algemene	  voorwaarden	  voor	  
organisaties´	  met	  wederzijdse	  goedkeuring	  aangepast	  worden.	  

Betalingscondities	  van	  de	  training	  

• Betaling	  van	  het	  totale	  bedrag	  dient	  uiterlijk	  14	  dagen	  na	  de	  trainingsdatum	  te	  zijn	  voldaan	  
op	  het	  bankrekeningnummer	  dat	  op	  de	  factuur	  vermeld	  staat.	  

• Bij	  een	  betaling	  na	  14	  dagen	  wordt	  10%	  van	  het	  totale	  bedrag	  bij	  de	  factuur	  opgeteld.	  	  
• Bij	  een	  betaling	  na	  6	  maanden	  of	  langer	  wordt	  15%	  van	  het	  totale	  bedrag	  bij	  de	  factuur	  

opgeteld.	  	  

Annuleren	  van	  de	  training	  	  

Door	  de	  betreffende	  organisatie:	  

• Bij	  een	  annulering	  van	  de	  training	  door	  de	  betreffende	  organisatie	  eerder	  dan	  8	  weken	  voor	  
de	  startdatum	  worden	  er	  geen	  kosten	  in	  rekening	  gebracht.	  

• Bij	  een	  annulering	  van	  de	  training	  door	  de	  betreffende	  organisatie	  wordt	  tot	  8	  weken	  voor	  
de	  startdatum	  10%	  van	  het	  totale	  factuurbedrag	  exclusief	  reiskosten	  in	  rekening	  gebracht.	  	  

• Bij	  een	  annulering	  van	  de	  training	  door	  de	  betreffende	  organisatie	  wordt	  tot	  4	  weken	  voor	  
de	  startdatum	  50%	  van	  het	  totale	  factuurbedrag	  exclusief	  reiskosten	  in	  rekening	  gebracht.	  	  

• Bij	  een	  annulering	  van	  de	  betreffende	  organisatie	  binnen	  3	  weken	  voor	  de	  startdatum	  van	  de	  
training	  wordt	  75%	  van	  het	  totale	  factuurbedrag	  exclusief	  reiskosten	  in	  rekening	  gebracht.	  	  

Door	  docenten	  van	  de	  ZOEM-‐training:	  

• Bij	  overmacht	  zoals	  ernstige	  ziekte	  of	  het	  overlijden	  van	  een	  direct	  familielid	  of	  calamiteit	  
wordt	  de	  training	  geannuleerd	  en	  wordt	  er	  een	  nieuwe	  datum	  gepland.	  

• In	  alle	  andere	  gevallen	  verplichten	  de	  docenten	  zich	  om	  de	  training	  door	  te	  laten	  gaan	  op	  de	  
afgesproken	  datum.	  


