
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PEER EDUCATION??? WAT IS DÁT? 
Peer Education betekent dat jongeren aan 
andere jongeren hun kennis overdragen. 
Dat kan kennis op allerlei gebieden zijn; 
theater, sport, scouting, politiek, 
jongerenraad en bijvoorbeeld een 
leerlingenraad. Waarschijnlijk doe jij dus 
ook aan Peer Education!  
 
VOOR WIE IS DE TRAINING BEDOELD? 
Voor jongeren tussen de 14 en 24 jaar die 
kennis en ervaring hebben en die kennis en 
ervaring graag op een goede manier willen 
overdragen aan anderen.  
 
WAAROM DEZE TRAINING? 
Het komt heel vaak (te vaak!!!) voor dat 
jongeren die ergens actief zijn na een tijd 
weer weg gaan en hun kennis en ervaring 
meenemen. De jongeren die het werk 
overnemen moeten dan alles weer opnieuw 
uitvinden. Zeg nou zelf, het is toch zonde 
om iedere keer opnieuw het wiel uit te 
vinden! 
 
WAT LEER JE OP ZO’N TRAINING? 
Je leert bij de training hoe je jezelf op een 
goede manier kan presenteren, hoe je een 
workshop kan geven, hoe je bewust naar 
jezelf kan kijken, feedback kan geven en 
nog veel meer! Kortom: van alles waar je 
heel veel aan kunt hebben! 
 
 
BEN JE ALLEEN MAAR AAN HET LEREN? 
Het wordt een zwaar weekend, niet alleen 
wat leren betreft, maar ook wat 
ontspanning betreft. Er is naast het leren 
nog genoeg tijd voor gezelligheid en 
feesten! 

 

 
WIE ORGANISEREN DEZE TRAINING?     
JeugdNetwerk Nederland, een onderdeel 
van de Nationale Jeugdraad organiseert de 
training in samenwerking met blooming, 
een trainingsorganisatie. Tijdens het 
weekend wordt je getraind door jongeren 
van het JeugdNetwerk Nederland.  
 
WAAR IS DE TRAINING? 
De training wordt gegeven in het blooming 
conferentiehotel ‘De Zandhoeve’ in Bergen 
NH. In dit hotel wordt getraind, gegeten, 
geslapen en gefeest. Aan de training zijn  
€ 10,- verbonden.  Deze kun je op de 
training ter plekke betalen. Reiskosten 
worden niet vergoed. 
 
WANNEER IS DE TRAINING? 
De training is van 21 mei t/m 23 mei 
2004. We beginnen vrijdag om 19:00 en 
het is zondagmiddag rond 16:00 afgelopen. 
 
HOE MELD IK ME AAN? 
Je kunt je aanmelden via de internet site 
van Peereducation, 
http://peereducation.jeugdnetwerk.nl of  
neem telefonisch contact met ons op. 
 
HEB JE NOG WAT VRAGEN? 
Als je vragen hebt dan kun je contact 
opnemen met Chiel Greuter via 
onderstaand adres. 
 
Jeugd Netwerk Nederland. 
Maliebaan 127 
3581 CK Utrecht 
Telefoon: 070 – 318 26 33 
E-mail: chielgreuter@jeugdraad.nl  
Internet : www.peereducation.nl  
 

   



Aanmeldingsformulier voor de Training Peer-Education 
 
   
Ja, ik wil graag meedoen aan de training Peer Education van vrijdagavond 6 
december tot en met zondag 8 december. 
 
  
Organisatie:   …………………………………………………………………….. 
 
 
Voornaam:   …………………………………………………………………….. 
 
  
Achternaam:  …………………………………………………………………….. 
 
  
Adres:   …………………………………………………………………….. 
 
Postcode  
en Woonplaats:  …………………………………………………………………….. 
 
  
Telefoonnummer:  …………………………………………………………………….. 
 
  
Mobiel nummer:  …………………………………………………………………….. 
  
 
E-mailadres:   …………………………………………………………………….. 
 
  
Geb. datum:  …………………………………………………………………….. 
 
  
Wat zou je graag willen leren: 
 
………………………………………………………………………..…………………….. 
 
………………………………………………………………………..…………………….. 
 
………………………………………………………………………..…………………….. 
 
Dit formulier opsturen naar:  Faxen naar:  E-mailen naar: 
  
Jeugd Netwerk Nederland  030 – 230 35 85 chielgreuter@jeugdraad.nl  
Peer Education 
Maliebaan 127 
3581 CK Utrecht 


