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1. Inmiddels telt Boksend Opvoeden ruim 500 gecertificeerde trainers die deze nieuwsbrief
ontvangen. Zowel in Doetinchem als op locatie in het gehele land zijn de cursussen weer in volle
gang. De inschrijvingen en aanvragen lopen hard en onze agenda raakt weer lekker gevuld voor
2022.
2. Iedere gecertificeerde trainer mag het logo van Boksend Opvoeden gebruiken op zijn website of
sociale media, deze kan gemaild worden maar is ook te vinden met ander PR materiaal in de Online
Leeromgeving.
3. Online Leeromgeving
Deze wordt een paar keer per jaar aangevuld. Mocht je geen account hebben of het wachtwoord
kwijt zijn laat het gerust weten. Een mooie bibliotheek waar inmiddels bijna 50 documenten staan.
Meer info: https://www.boksendopvoeden.nl/online-leeromgeving/
4. Bij- en nascholing
Voor het behouden van je websiteregistratie/certificering is het een kwaliteitsvoorwaarde van
Boksend Opvoeden dat je aan bij-nascholing doet. We vinden het belangrijk dat jij jouw kennis op
peil houdt en jezelf blijft ontwikkelen als trainer Boksend Opvoeden. We vinden scholing en
scherpte belangrijk en houden je graag up-to-date. Om ook op de website te blijven staan waar je
zichtbaar bent op de landkaart/google maps zien we je graag één keer in de twee jaar terug.
https://www.boksendopvoeden.nl/trainers-boksend-opvoeden/
Meer over onze registratie:
https://www.boksendopvoeden.nl/accreditatie-registratie-studiepunten/
5. Steeds meer orthopedagogen, psychologen en organisaties benaderen Boksend Opvoeden voor
hulpvragen voor cliënten. Aanvragen komen uit het hele land waarbij wij verbindingen leggen met
gecertificeerde trainers. Op deze manier kunnen wij als verwijzer verbindingen leggen met hen die
boksen inzetten om de hulpvraag te beantwoorden. Hiervoor is het ook een meerwaarde om op de
website te staan.
6. Verschillende nascholingen:
*Boksend Opvoeden Gevorderd
Wat is Boksend Opvoeden Gevorderd?
https://www.boksendopvoeden.nl/wat-is-boksend-opvoeden-gevorderd/
Eindtermen Boksend Opvoeden Gevorderd:
https://www.boksendopvoeden.nl/eindtermen-boksend-opvoeden-gevorderd/

*Jaarlijkse nascholing:
18 november 2022
Benieuwd? Het programma zal z.s.m. jullie gedeeld worden.
-Inspireren en laten inspireren
* o.a. die dag aanwezig: Nouchka Fontijn
Heeft meerdere EK en WK medailles gewonnen en won zilver op de OS in Rio de Janeiro en brons
op de OS in Tokyo van zomer 2021.
-Workshops/Presentaties
-Mogelijkheid tot netwerken
-Hapje en een drankje
Inschrijving kan via de site:
https://www.boksendopvoeden.nl/inschrijven/coaching/
Zie link meer info Jaarlijkse Nascholingsdag.
https://www.boksendopvoeden.nl/jaarlijkse-nascholingsdag/
* Nieuw:
Boks Techniek Dag 16 maart
-Leren stoten; directen, hoeken en opstoten
-Leren verplaatsen, gecombineerd met stoten
-Leren stoten ophouden
-Spelboksopdrachten
Meer info:
https://www.boksendopvoeden.nl/boks-techniek-dag/
* Nieuw:
Opfristraining 17 mei
-Opfrissen vaardigheden
-Opfrissen methodiek
-Vaardigheden en methodiek toetsen aan praktijkvoorbeden
https://www.boksendopvoeden.nl/boksend-opvoeden/wat-is-boksend-opvoeden-opfristraining/
https://www.boksendopvoeden.nl/boksend-opvoeden/eindtermen-opfristraining/

Meer info over onze cursusdata.

https://www.boksendopvoeden.nl/data-cursus/
Team
1. Meer over ons team: Co-trainers, cursusleiders, en ambassadeur, zie pagina op de website over
ons: https://www.boksendopvoeden.nl/over-ons/
Sportscholen of organisaties met een Predicaat - Boksend Opvoedend – organisatie:
https://www.boksendopvoeden.nl/boksend-opvoedend-predicaat/
Sociale Media
1. Volg Boksend Opvoeden op Linkedln de Facebookpagina of Instagram account.
Cursusdata:
Boksend Opvoeden Jaarlijkse nascholing
-18 november
Boksend Opvoeden Gevorderd
-10 februari
-7 april
-14 juni
Boks Techniek Dag
-16 maart

Boksend Opvoeden Opfristraining
-17 mei

BOKS!!!

