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Inventarisatie deelnemers workshop Learning by Doing 2012 

 

 

Het eerste weekend van juli :  

vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 juli organiseren de VDH commissies weer gezamenlijk het 

weekend Learning by Doing. 

 

Alle informatie over dit weekend zal de komende tijd te lezen zijn in het VDH blad, de VDH 

Nieuwsbrief en de diverse sites. 

De locatie zal met grote waarschijnlijk weer het C.S.V. Stadion in Apeldoorn zijn, het 

kamperen zal naar verwachting weer gratis mogelijk zijn, ook wat dat betreft worden jullie 

later met zekerheid geïnformeerd. 

 

Invulling van het africhtinggedeelte van het weekend : 

 

Vrijdag 06-07. 

Afdeling A, verzorgd door Julien Clement. 

Theorie, seminar, workshop 

 

Zaterdag 07-07 en zondag 08-07 

Afdeling B en C verzorgd door het Jogi Team. 

Theorie, seminar, training Jogi Team, workshop 

 

Zaterdagavond 

Korte discussie waarbij iedereen welkom is over de voortgang en het verder overbrengen van 

deze positieve leermethodiek. 

 

 

Workshop 

Voor de workshop op de vrijdag m.b.t. de afdeling A willen wij niet vooraf inventariseren. Dit 

omdat de methode van Julien niet bekend is dus voor jullie nog niet in te schatten is of je aan 

deze workshop deel wilt nemen. 

Zorg in ieder geval dat je de hond bij je hebt zodat je naar wens wel of niet deel kan nemen 

aan de workshop. Op de dag zelf zullen wij inventariseren. 

 

Voor de workshop op de zaterdag en zondag in de afdelingen B en C willen wij vooraf de 

deelnemers selecteren. 

Commissaris Africhting VDH  
Toine Jonkers 

W.v.d.Potstraat 43   
2675 EA Honselersdijk  

Tel.: 06-21811531          
E-mail: Jonkers@vdh.nl 

 

mailto:Jonkers@vdh.nl


 

  Pagina 2 van 2 

 

Die geleiders die met de positieve leermethode van het Jogi Team zijn gestart of bezig zijn met 

een vergelijkbare positieve leermethode kunnen in aanmerking komen voor deze workshop. 

 

Wat willen wij graag van jullie weten: 

1. Werken jullie volgens de "Jogi"-methode of volgens een andere positieve leermethode?  

2. Wat doe je dan precies? (Welke oefeningen, en hoe?) 

3. Welke problemen kom je hierbij nog tegen?  

4. Willen jullie hiermee aan de slag met Jogi op het veld? 

5. Zo ja, Wie wil wat op welke dag (zaterdag en/of zondag) doen ? 

 

Graag jullie reactie zo snel mogelijk via uw Provinciaal Bestuur naar jonkers@vdh.nl 

Houdt deze reactie zo kort en zakelijk mogelijk. 

Reageer aub zo snel mogelijk zodat wij de kans hebben deze Learning by Doing weer zo goed 

mogelijk voor te bereiden. 

Onze volgende CBA/ CBO overleg is op 24-05, dan willen wij graag inzicht hebben in de 

interesse voor deze workshop, reageer dus ruim voor deze datum. 

 

Met vriendelijke groeten, namens de CBA en CBO, 

 

       

       

    Toine Jonkers 
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