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WIE SCHUD JIJ STRAKS DE HAND? 

Word ambassadeur van IMC Weekendschool! 

Vertel jouw verhaal! 
Waarom ben jij wie je bent? 

Wat wil jij betekenen voor jezelf en voor anderen? 

OPLEIDING IN ‘LIFE SKILLS’ 
De ambassadeursopleiding van IMC Weekendschool is een intensief programma 
voor alumni van 16 jaar en ouder. Je volgt een professionele opleiding tot goede 

verteller, stevige presentator en inspirerend ambassadeur. 
Kwaliteiten die je je hele leven kan inzetten. 

 
TIJDENS DE OPLEIDING 

*Leer je een eigen sticky story vertellen *Leer je slim presenteren 
*Krijg je mediatraining van professionals *Train je gesprekstechnieken *Oefen je 
met een persoonlijke coach * Ontvang te tips en tricks van echte ambassadeurs 

*Ontwikkel je een product met alle deelnemers 
 

EEN AMBASSADEUR
ONTVANGT:  

Een certificaat als ambassadeur 
Een referentiebrief van de directie  

Krachtige aanvulling 
op je CV 

Doe mee! Stuur een filmpje (1-2min.) met jouw motivatie voor 
23 oktober naar: tamara.steen@weekendschool.nl
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HOEVEEL TIJD KOST HET MIJ? 
 

Van december 2017- juli 2018 
Ben je gemiddeld 4 uur per week met de opleiding bezig. 

In schooljaar 2018-2019 treed je namens de weekendschool vijf keer op 
als ambassadeur van de weekendschool en ontwikkel je een 

persoonlijk ambassadeursplan. 
 

BELANGRIJKE DATA 
Selectieprocedure 

1e ronde videobrief (sluiting 23 okt.) 
2e ronde gesprek via Skype (30 okt.- 13 nov.) 

Na 13 november: deelnemers selectie wordt bekend gemaakt 
 

Trainingsweekend 1 
‘Vertel je eigen Sticky Story’ 

Wanneer: 8 december vanaf 17:00, 9 december, 10 december tot 17:00 
Waar: Landhuis de Nijensteen, Veessen 

http://www.denijensteen.nl/ 
Incl. 2 overnachtingen (1 pers. kamer), eten en vervoer 

 
Oefenmoment 1 met persoonlijke coach 

    Diverse data tussen 12 dec en 15 febr. tijdens diverse weekendschool 
events. 

 
Trainingsweekend 2 

‘Gesprekstechnieken en tips en tricks van een ambassadeur’ 
Wanneer: 16 februari vanaf 16:00, 17 februari, 18 februari tot 12:00 

Incl. 2 overnachtingen, eten en vervoer 
 

Oefenmoment 2 met persoonlijke coach 
Diverse data tussen 19 febr en 23 maart tijdens diverse weekendschool 

events. 
 

Trainingsweekend 3 
‘Interactief presenteren’ 

Wanneer: 24 maart 10:00, 25 maart tot 17:00 
Incl. 1 overnachting, eten en vervoer 

 
Oefenmoment 3  met persoonlijke coach 

Diverse data tussen 26 maart en 20 juli tijdens diverse weekendschool 
events. 

 
Presentatie product, persoonlijke pitch en uitreiking certificaten 

IMC Weekendschool event juli-2018 
 
 
 


