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Train de trainer - Jinpa gebaren trainer
Hoe wordt ik een Jinpa gebarentrainer?

Aansluiten bij behoefte in Nederland

Stichting Jinpa heeft zich de laatste jaren weten te ontwikkelen tot een expertise plek voor ouders en

verzorgers van mensen met een ernstig tot matige verstandelijk meervoudige beperking en

communicatieproblematiek. Dagbesteding, wonen en logeren en daar passende zorg voor bieden, met een vast

zorgteam rond één cliënt, waarbij het PGB in eigen beheer wordt gehouden vormen de kernpunten waar het bij

Jinpa om draait. Maar ook het inzetten van Ondersteunende Communicatie (OC) is een speerpunt binnen Jinpa

om communicatie te vergroten en mogelijk te maken als communicatie door middel van spraak niet

vanzelfsprekend is.

De communicatieproblematiek brengt de vraag om meer te leren over de Nederlands Gebarentaal naar voren.

Waar vinden we deze expertise? Hoe krijgen we toegang tot deze expertise en hoe waarborgen we de opgedane

vaardigheden? Maar zelfs de vraag: hoe kunnen wij in de toekomst onze opgedane expertise weer inzetten voor

anderen?

Samenwerking

In april 2021 hebben Nienke Fluitman van Gebaren.nl en Cindy Bloemberg van Stichting Jinpa elkaar ontmoet en

lange tijd met elkaar gesproken. Gebaren.nl kan de expertise brengen waar Jinpa naar op zoek is. Daarbij

denken wij samen dat het ‘train de trainer’-concept dan het meest passend is waardoor Gebaren.nl de expertise

kan overbrengen aan toekomstige trainers die zich Jinpa-trainer mogen noemen. Waarna zij onder deze titel hun

opgedane expertise weer mogen inzetten om anderen op weg te helpen in het vaardig worden in de NGT.

Dit idee is op een rijtje gezet en hier is een Train de trainer-cursus uitgekomen.

Doelen van het meerjarenplan

De gestelde doelen van de Train de trainer cursus zijn:

● Mensen met belangstelling voor gebarentaal in het algemeen en tevens bereid zijn volgens een vast

protocol gebarentaal-training te geven, kunnen Jinpa gebaren trainer worden.

● De opgedane kennis blijft behouden bij de nieuwe Jinpa gebaren trainers

● Er ligt een duidelijk stappenplan voor scholen van deze nieuwe trainers en de hieraan verbonden kosten

zijn inzichtelijk

● De Jinpa trainers kunnen het systeem rondom de cliënten trainen, waardoor er een continu

trainingsaanbod voor derden zal zijn vanuit Stichting Jinpa door uiteindelijk het hele land

● De Jinpa trainer verplicht zich tot het bijhouden van zijn vaardigheden om zo zijn licentie tot Jinpa

trainer te behouden in de toekomst

● Er is inzicht in de doorgroeimogelijkheden na het behalen van het certificaat Jinpa Trainer

● Er is inzicht in het verdienmodel voor de Jinpa trainer
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De opzet

Er zijn drie onderdelen:

1. Jinpa gebarentrainer worden

2. Trainer blijven

3. Doorgroeien als trainer

Jinpa gebarentrainer worden

De geïnteresseerde kan instappen in een train de trainer traject. Gebaren.nl verzorgt dit traject, de scholing, de

trainersmaterialen en het coachen van de trainers.

Een trainer wordt opgeleid om geïnteresseerden te trainen in de Nederlands gebarentaal, gericht op de

dagelijkse communicatie (thuis/zorg/dagbesteding) op niveau 1. Na deze training is verdieping en uitbreiding in

een bepaalde expertise mogelijk.

Deze trainer beheerst de volgende vaardigheden:

● De trainer is in staat om met de daarvoor aangeleverde lesmaterialen zelfstandig lessen te geven gericht

op niveau 1

● De trainer kan gerichte feedback geven op het toepassen van basisbeginselen van de Nederlandse

gebarentaal

● De trainer kan uitleg geven over het toepassen van gebaren in verschillende modaliteiten

● De trainer kan duiding geven aan het toepassen van grammaticale elementen uit de Nederlandse

gebarentaal.

● De trainer kan een plus niveau creëren in vergelijking met andere gebarencursussen door het toe te

spitsen in gedachtegoed van stichting Jinpa.

Het trainers traject

In 8 dagdelen (van minimaal 3 uur) en één observatie met nabespreking per trainer in wording kan er een

trainerstraject worden afgerond.

Het hele traject is opgedeeld in drie delen. Deelnemers betalen ook in drie delen, voorafgaande aan het te

volgen deel. Tussentijds kan een deelnemer ook besluiten de training niet verder af te maken of een pauze in te

lassen en later de draad weer op te pakken.
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Lesplan Train de trainer

Totale kosten Train de trainer: 1562,50 euro te betalen in drie delen, met na elk deel keuzemoment om door te

gaan.

Aspirant Jinpa Gebarentrainer

A + B : 1 dag en 1 dagdeel (minimaal 1 week na elkaar - maximaal 3 weken na elkaar)

● Alle gebaren en lesstof uit niveau 1 worden aangeboden

● Uitleg verwachtingen trainer worden

● Feedback leren geven op de basiselementen

● Werkboek niveau 1 voor cursisten

Kosten: 387,50 euro

Te betalen voor aanvang van dit deel.

C + D + E (3 dagdelen, minimaal 1 week na elkaar, maximaal 3 weken na elkaar)

● per dagdeel zelf oefenen met lesgeven

● aanschaf docentenmap

● aanschaf Materiaalbox (nog niet verplicht)

● Leren omgaan met het educatieve materiaal, aanleren verschillende lesvormen in gebaren(taal)lessen

● werken aan didactiek toegepast op het aanleren van gebaren(taal) en leren werken en verwerken van en

met verschillende bronnen

● werken aan kennis en vaardigheden bij het toepassen van basisstof in verschillende modaliteiten

Kosten: 387,50 euro

plus 80,00 euro docentenmap.

Materiaalbox 170,00 euro

Te betalen voor aanvang van dit deel

F (1 dag)

● eindopdracht laten zien

● toets doen voor NGT niveau 1

● aanschaf Materialenbox

Volwaardig Jinpa gebarentrainer

G (observatie)

● 1 observatie bij een les aan cursisten uit je eerste cursus die jij als Jinpa trainer zelfstandig gaat geven

● 1 nabespreking per trainer in wording n.a.v. de geobserveerde les
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H (terugkomdag)

● 1 dagdeel terugkom na een half jaar

Kosten: 487,50

(+ 170,00 euro Materiaalbox)

Te betalen voor aanvang van dit deel.

G (webinar en/of live les en/of ELO)

Korte uitleg (1,5 uur) kostprijscalculatie en klantenwerving.

Na de cursus blijft ondersteuning vanuit het ondernemersplatform van Jinpa mogelijk voor trainers van deze

Train de trainer cursus.

Trainer blijven
● elke 2 jaar om licentie te behouden: twee volle dagen in deze periode een trainersdag bijwonen

● de basisstof wordt herhaald, je ontvangt nieuwe materialen, intervisiemoment

Kosten trainingsdag: 225,00 euro

Kosten licentie per jaar: 50,00 euro

Doorgroeimogelijkheden trainers

● themalessen, NmG, tactiele gebaren (vierhanden voor doof-blind), etc.

Trainingen:

4 dagdelen.

Kosten 750 euro inclusief thema materiaal.

● Uitbreiden naar niveau 2 en 3, zodat oud cursisten andere trainers die niveau 1 gedaan hebben kunnen

trainen en begeleiden.

Stichting Jinpa is vrijgesteld van BTW, alsmede Gebaren.nl. Bedragen zijn daarom btw-vrij.

Trainer met licentie

Een Jinpa gebarentrainer heeft een licentie tot morgen lesgeven van gebarentaal niveau 1 en eventuele

themalessen.

Er is een website waarop het concept wordt uitgelegd, mensen een trainer kunnen vinden en docenten zichzelf

voorstellen. Op een kaart van Nederland wordt aangegeven waar de trainers zich bevinden en waar de lessen

gevolgd kunnen worden.
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De Jinpa Gebarentrainer werkt altijd volgens een vast concept, gebruikt dezelfde gebaren en dezelfde

materialen.

Kosten verantwoording

De investering om Jinpa gebarentrainer te worden kan worden terugverdiend al vrij snel na de training. De

totale investering komt ten goede aan Stichting Jinpa. Deze kosten zijn nodig om de stichting zijn werk goed te

laten doen en bijvoorbeeld een website in de lucht te houden waar jij als trainer op te vinden bent.

Per jaar blijf je daarom licentiekosten betalen.

In de trainingskosten behoren ook kosten voor een docentenmap en een materialenbox. Deze zijn onmisbaar

voor een docent, zoals leskaartjes, lesschema, de aanpak, de oefeningen. Alles staat erin en is voorzien. Het

materiaal is duurzaam en kan langdurig gebruikt worden. Dit zijn vaste kosten, maar eenmalig.

De trainingskosten gaan naar Gebaren.nl, die hiermee HBO gediplomeerde docenten voor de training inzet, alle

lesmaterialen verzorgd en ook de locatie op zich neemt.

De tijdsduur van het trainerstraject is 3 tot 6 maanden

Verdienmodel voor de trainer

De investering van 1562,50 euro (excl 21% BTW) kan tijdens de eerste cursus die de trainer zelf heeft worden

terugverdient. Hoe doe je dit?

Je organiseert een cursus van minimaal 6 mensen en maximaal 12 mensen.

Je hebt werkboeken (met filmpjes) nodig die per stuk 10 euro kosten excl. verzendkosten (7,00 euro). Deze zijn

te bestellen via Gebarentaal.nl of de website van Jinpa.Dit zijn dus jouw vaste kosten per deelnemer.

Er is een vaste prijs voor mensen die de cursus willen volgen. De deelnemers betalen 280 euro voor 7 lessen. Dit

is inclusief een werkboek met oefenfilmpjes, mogelijkheid voor deelname aan oefengroepen na de cursus, koffie

en thee.

Je kunt een cursus doen van 6 lessen voor 240 euro, maar dit is het minimale aantal lessen.

Als je 6 personen in je cursus hebt, dan heb je je eigen opleidingskosten terug verdient, mits je de cursus bij

iemand thuis geeft of elders op een plek waar geen huur en kosten voor koffie en thee gevraagd wordt.

Namelijk:

We hebben het lesgeld voor cursisten op 280 euro gezet voor 7 lessen, omdat dit marktconform is in vergelijking

met welzijnsorganisaties die cursussen aanbieden (zoals een volksuniversiteit)

6 deelnemers in een cursus keer 280 euro is 1680 euro.

Hier gaat vanaf:

● 6 werkboekjes van 10 euro plus 7 euro verzendkosten is 67 euro

1680 min 67 euro is 1613,00 euro inkomsten.

● Jouw reiskosten
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Je opleiding was 1562,00.

Opmerking: Het V&K (kenniscentrum) van Jinpa in Weerdinge mag hiervoor ook gratis gebruikt worden voor deze

specifieke gebarentaal cursussen.

Als je een cursus gaat geven hou dan rekening met de volgende kosten die van de inkomsten afgaan:

- uurtarief

- reiskosten

- locatiekosten

- werkboeken en verzendkosten

- koffie/ thee kosten op locatie

Daarna zijn de inkomsten voor de cursussen die jij geeft voor jezelf.

Administratief

Je ontvangt een factuur van Stichting Jinpa voor de opleiding.

Jouw deelnemers ontvangen ook een factuur via Stichting Jinpa via de mail of op aanvraag per post. Men kan

betalen via Ideal (d.m.v. een betaallink of QRcode).

Deze betalingen (dus voor jou inkomsten) worden meteen door een betalingssysteem via Mollie op jouw rekening

gestort. Indien deelnemers niet of laat betalen dien jij hier zelf actie in te ondernemen.

Er worden maximaal vier keer per jaar Train de trainer cursussen gegeven. Op die manier lopen de trainers

elkaar niet in de weg en blijft het aansluiten bij de vraag naar cursussen en hou jij meer kans op werk.

De Train de trainer cursussen zullen landelijk worden gegeven.

FAQ

● Is deze opleiding een aftrekpost voor de inkomstenbelasting?

○ Antwoord: www.belastingdienst.nl > aftrekposten en kortingen > studiekosten

(toekomstig werk aftrekbaar in belastingaangifte).Het kan, maar er zitten voorwaarden

aan verbonden.

○ Bedenk wel: het is niet zo dat je letterlijk de kosten terug krijgt! Zo werkt het niet. De

kosten voor de cursus verlagen je totale inkomsten, waardoor je uiteindelijk een deel

terugkrijgt doordat het meetelt in het geheel. Het helpt, meer niet. En net is ook geen

reden om het niet te doen want:

○ Als je de training doet dien je het te zien als een investering. Waarom is dit een

belangrijke term in dit geheel? Omdat je mét deze kosten geld gaat verdienen. Het is

dus een eerste kostenpost, die je meteen ook weer terug krijgt. Dit noemen we een

‘verdienmodel’. Je hoeft het dus niet van de belastingdienst terug te krijgen, want jouw

eerste cursisten geven je dit al terug. Het is leuk als je het mee kunt laten tellen op je

totale inkomstenbelasting opgave en daardoor je dit een beetje terug ziet op je aanslag,

maar in feite is het belangrijker dat je de cursus terugverdient en je kosten wegvallen

door je inkomsten! Belangrijker is dat je beseft dat het een aanschaf is voor iets waar jij

geld mee kunt verdienen. Het is een opleiding waar je werk door kunt krijgen. Je dient

hier dus te leren denken als een ondernemer, ook al ben je dit niet officieel! Even
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een paar voorbeelden: Het is als de aanschaf van een laptop om uiteindelijk die brief te

kunnen printen. Of de opleiding die je wilt volgen en veel geld kost (en waar je niet

zeker van bent of je ooit klanten krijgt, maar wel doet omdat je het wilt doen en het

leuk zou vinden. Daar betaal je eerst veel geld voor en ontvang je het niet meteen al

tijdens je opleiding terug!). Zodra je na deze opleiding daar wél je werk van maakt krijg

je met dezelfde dingen te maken als hierboven. Zou dit je moeten tegenhouden een

opleiding te doen? Liever niet!

○ Kortom: laat deze angst voor het ‘betalen van belasting’ door onkunde en onwetendheid

geen reden zijn om het niet te doen! Het is zinvoller te leren hoe dit werkt en er je

voordeel mee te doen.

● Hoe zit het met belasting betalen over de inkomsten van de cursussen die ik ga geven?

○ Antwoord: www.belastingdienst.nl . Indien je de cursussen geeft als privé persoon dien

je deze inkomsten wel op te geven aan de belastingdienst, er wordt geen loonheffing

over genomen. Wel inkomstenbelasting (na aftrek van kosten, dus alleen over het

resultaat. Het percentage is afhankelijk van het inkomen dat je al hebt. Vraag dit na bij

de belastingdienst of jouw accountant hoeveel dit is. Het wordt gezien als ‘inkomsten

overig werk’.

Bedenk: je houdt er natuurlijk altijd inkomsten aan over! Het is dus altijd de moeite waard! Door goed na

te denken en een zogenaamde ‘kostprijscalculatie’ te maken bepaal je hoeveel cursisten je minimaal in je

cursus nodig hebt. Dit is namelijk de oplossing. De belasting is dan niet je grootste ‘probleem’, maar wel de

kosten voor de locatie en reiskosten. Stichting Jinpa geeft hier uitleg over in het ondernemersplatform van

Stichting Jinpa, bedoeld voor mensen die kennisoverdracht vanuit Jinpa verzorgen.

○ Daarnaast is er de volgende situatie: indien je het doet als onderdeel van jouw bedrijf.

Dus een deel van jouw bedrijfsactiviteit. In dit geval wordt het behandeld als jouw

omzet en zijn de kosten van de cursus ‘kosten’ die je op kunt voeren omdat je er ook

mee gaat werken.

● Ga ik genoeg mensen krijgen die een training van mij willen?

○ Antwoord: Hier zijn een aantal punten die van belang zijn:

■ Wij gaan jou leren hoe je klanten werft tijdens de opleiding. Je krijgt uitleg over

prijscalculatie en pr.

■ Wij hebben deze training opgezet omdat wij denken dat er heel veel vraag naar

is (landelijk gezien). Doordat wij maximaal vier train de trainer cursussen per

jaar gaan geven is er geen ‘overload’ aan trainers.

■ Daarnaast kun je jezelf verdiepen met thema-opleidingsdagen en jezelf een

expertise geven. Een meerwaarde. Waardoor jij voor bepaalde doelgroepen

gevraagd zult worden, waar jouw ‘collega-trainers’ niet ingezet worden. Dit

schept dus ruimte en mogelijkheden voor specifieke aanvragen waar jij voor

gevraagd zult worden.

● Dien ik een zzp’er of andere bedrijfsvorm te hebben om deze cursussen te kunnen geven?

○ Antwoord:

■ nee, dit is niet persé nodig. Je kunt deze cursussen geven zonder enige

bedrijfsvorm.

● Worden mijn reiskosten door de cursisten betaald? En de kosten voor de locatie? En hoe

werkt dit dan?

○ Er zal een les ‘kostprijscalculatie’ gegeven worden door Stichting Jinpa aan de Train de

trainers om je te leren hoe dit werkt en hoe je jouw inkomsten bepaalt en berekend. In

feite zet je het altijd zo op dat jij een uurtarief hebt (dit zijn jouw uiteindelijke
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inkomsten) en dat jouw cursisten alle kosten betalen.

● Ik kan het nu niet betalen, maar wil wel graag meedoen. Is er een oplossing?

○ Antwoord: ja, vast wel. Overleg met Cindy Bloemberg, info@jinpa-gebaren.nl. Wij

vinden dat geld niet een probleem moet zijn, maar een uitdaging en middel.

Andere vragen

Cindy Bloemberg - E: info@jinpa-huis.nl / whatsapp 06-36040879 (organisatorische en bedrijfstechnische vragen)

Nienke Fluitman - E: nienke@gebaren.nl (inhoudelijke vragen over de gebarentaal in de cursus)

Data

Er is vier keer per jaar een Train de trainer-opleiding.

De data staat in de agenda van de site www.jinpa-gebaren.nl.

Opgave kan via www.jinpa-gebaren.nl/train-de-trainer.

INFO Docenten en organisatie

Jinpa Gebaren is een onderdeel van:

www.jinpa-huis.nl Kennis- & Voorlichtingscentrum - Passende begeleiding voor EMB-CMB, gericht op Totale Communicatie

Contactadres voor organisatorische vragens:

E: info@jinpa-gebaren.nl

Whatsapp: 06-36040879 (bellen alleen op afspraak)

Website algemeen: www.jinpa-gebaren.nl / www.jinpa-huis.nl (de stichting)

Website over deze training en gebarencursussen deelnemers: www.jinpa-gebaren.nl

De inhoud en kwaliteit van de inhoud wordt verzorgd door:

Gebaren.nl - De gebarenspecialist, ook voor uw doelgroep! / Wapperkids
Contactadres voor inhoudelijke vragen over de gebaren: nienke@gebaren.nl
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