Leergang ActionType leidt ook op voor internationaal vervolg.
Al vanaf 2007 draait de leergang ActionType met veel succes. Twee keer per jaar wordt deze
aangeboden in de prachtige accommodatie van Anky Education Centre in Erp. De unieke
inhoud gekoppeld aan de toepassing in de praktijk en ervaren docenten zorgen er voor dat het
gedachtengoed zich steeds verder verspreidt. Aanvankelijk vooral in de sport, de laatste jaren
ook steeds meer in het onderwijs, de gezondheidszorg en in het zakenleven. Overal waar
mensen actief zijn, samenwerken en/of aan ontwikkeling (of herstel) werken vormt het een
bijzonder efficiënt hulpmiddel. Mensen verschillen nu eenmaal van elkaar in zowel cognitief,
emotioneel als motorisch opzicht, waardoor individueel maatwerk noodzakelijk is om het beste
uit mensen te halen.
De ActionType benadering is de afgelopen decennia geëvolueerd en daarmee ook de stof van
de leergang. Er ontstaan steeds diepere en meer aanvullende inzichten zowel over dimensies
van de profielen als over het fysiek testen daarvan. Menig deelnemer aan de leergang wil zich
verder bekwamen. In samenspraak met een van de ActionType grondleggers Bertrand
Théraulaz hebben we er mede daarom voor gekozen een overbrugging naar de internationale
cursussen te creëren.
Op zich is de leergang ActionTypes een standalone. Het geeft je de basisinzichten voor de
toepassing van individueel maatwerk in jouw vakgebied en reikt jou het testen van de voorkeuren aan. Voor wie verder wil komt er een tweedaagse aanvulling die overbrugt naar het
tweede niveau van de internationale opleiding. Concreet betekent het dat mensen langs die
weg de ATBC (ActionTypes Basic Course) overslaan en met de ATCC (ActionTypes Certification Course) kunnen starten. De volgende en laatste stap in het internationale traject is de
ATVM (ActionTypes Validation Module), waarin proeven van bekwaamheid in het toepassen
van de stof en het fysiek testen de kern vormen.
De nieuwe weg heeft voor de deelnemers meerdere voordelen. In de eerste plaats is het totale
traject korter omdat de opleidingen nu volledig op elkaar zijn afgestemd. Daarnaast wordt in
het overdragen van de kennis en kunde langer in de Nederlandse taal gedoceerd. En last but
not least is sprake van een aanzienlijke kostenbesparing, zowel in het cursusgeld als in reisen verblijfkosten. De internationale vervolg cursussen kunnen naar keuze in het Engels, Frans
of Duits worden gevolgd.
Internationaal wordt veelal van de ActionTypes Approach besproken. De toevoeging van de
letter s duidt er op dat we niet ons profiel zijn. We hebben voorkeuren die ons expressie geven,
maar dat sluit niet uit dat we afhankelijk van de situatie ook onze niet-voorkeuren in kunnen
zetten. ActionType laat zien dat er achter elk voorkeursprofiel een dynamiek schuil gaat. Om
praktische redenen blijven wij de benaming ActionType gebruiken, waarbij de achtergronden
precies dezelfde zijn als hierboven verwoord.

