De 1-jarige interne trainingsschool
voor jongeren van 16-22 jaar

Informatiebrochure Trainingsschool Foundation 4 Life

Waarom?
Jongeren worden meer dan ooit tevoren geconfronteerd met maatschappelijke verwachtingen, enorme
informatiesnelheid en duizenden keuzemogelijkheden.
Midden in die storm willen we met Foundation 4 Life een jaar time-out creëren om aan je leven te beginnen
vanuit relatie met God door de Heilige Geest, verdieping in Zijn Woord en het verstaan van Zijn stem.
Foundation 4 Life is investeren in je toekomst!
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Foundation 4 Life...
"Rust je theoretisch en praktisch toe om het koninkrijk van God en de liefde
van Jezus zichtbaar te maken in je leven en in je leefomgeving."

De school steunt op drie pijlers:
1. Een goed fundament van het Woord van God
2. Karaktervorming
3. Gaan leren doen wat Jezus deed

Foundation 4 Life team

Debora“Hh
de studie- en
et traject voor
holpen.
beroepskeuze

Dagelijkse leiding

Programmateam

Pieter en Kyra Zwart zijn de
oprichters van Foundation 4 Life. Ze
zijn full time beschikbaar en zijn
verantwoordelijk voor de dagelijkse
leiding op school. Beide hebben
gewerkt in het onderwijs en hebben
inmiddels ruim 15 jaar ervaring
opgebouwd in het werken met
jongeren. Samen met een
gepassioneerd team doen ze er alles
aan om te zorgen dat je een
levensveranderend jaar zult hebben.

Samen met dit team is er een
programma samengesteld waarin
theorie en praktijk elkaar afwisselen.
De leden van het programmateam
vormen de basis van het
docententeam in de themaweken.
Het team bestaat uit: Sander van
Dijk, Johan Selier, Marije van de
Berg, Martijn Piet, Ivar van der
Sterre, Maureen Altorf, Stanley Stell
en Gerard de Groot.
Raad van advies
De raad van advies denkt mee over
de ontwikkelingen op Foundation 4
Life en heeft een belangrijke rol als
klankbord voor de schoolleiding.
Deze adviesraad bestaat uit: Wim en
Corrie Kok, Hans Luttik en Gerard
de Groot
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Gastsprekers
Tijdens de diepgaande themaweken
worden de lessen, onder andere,
verzorgd door gastsprekers.
Zoals bijvoorbeeld: Jan Pool, Sven
Leeuwensteijn, Erica Duenk, Sebastiaan van Wessem, Corne Burger,
Harold Velten, Cees van Harten en
diverse andere sprekers uit binnenen buitenland.

Fundament van Gods woord
Foundations 4 Life

Search 4 Life

De fundamenten van het christelijk
geloof uit Hebr. 6, bekering,
geloof, dopen, opleggen van
handen, opstanding van doden en
eeuwig oordeel, worden in deze
lesmodule behandeld.

Is de bijbel wel betrouwbaar en hoe
is de bijbel eigenlijk ontstaan? Hoe
ga ik op een verantwoorde manier
met het woord van God om? Hoe
bestudeer ik de bijbel? Search 4 Life
geeft je antwoorden op deze vragen
en neemt je mee op een boeiende
rondreis door alle Bijbelboeken.
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Apps 4 Life
Apps 4 life is een dynamisch lesserie
over allerlei onderwerpen waar je
in het dagelijks leven mee te maken
hebt. De lessen worden
ondersteund door videoclips en
interactiemomenten.

presenteren, feedback geven en
ontvangen zijn belangrijke
onderdelen bij de
groepsopdrachten. Daarnaast kun je
veel creativiteit kwijt in de
opdrachten en groei je op een leuke
manier in kennis van Gods woord.

Themaweken
Tijdens deze weken gaan we dieper
in op onderwerpen als, vrijheid in
Christus, de heilige Geest, lofprijs en
aanbidding, partnerkeuze en
seksualiteit, zending, evangelisatie
en leiderschap. De lessen worden
deze weken verzorgd door het
programmateam en gastdocenten.
Groepsopdrachten
Samenwerken, taakgericht
functioneren in een team,

Worshiptrack
Vind je het leuk om muziek te maken
of wil je leren een
zangdienst te leiden? In deze
optionele module leert een ervaren
aanbiddingsleidster je alle inns en
outs hierover.

Karaktervorming
Samen met andere studenten zul je
dit programma gaan verzorgen op
een middelbare school.

Persoonlijke coaching
Omdat iedereen uniek is richten we
ons ook op jouw persoonlijke
ontwikkeling. Je krijgt een
persoonlijke coach toegewezen. Met
deze coach wordt een persoonlijk
trainingsprogramma opgesteld dat
gericht is op het vormen van je
karakter. Tijdens de maandelijkse
coachingsgesprekken word je als
student geholpen en begeleid om
te groeien in je persoonlijke
ontwikkeling, zodat je steeds meer
op Jezus gaat lijken.

Vorming door samenleven

No Apologies
No apologies is een karaktervormend preventieproject waarin
jongeren op een creatieve en
interactieve manier leren om
keuzes te maken in situaties waar
ze dagelijks mee te maken hebben.
Muziek, tv, internet, alcohol, drugs,
seks, invloed van vriendschappen en
omgaan met groepsdruk zijn onderwerpen die aan de orde komen.
Als student volg je het programma
én word je opgeleid als Vip-er
(vrijwilliger in preventie).

Het samenleven met elkaar zal een
vormende uitwerking hebben op je
karakter.
Eigenschappen als
verantwoordelijkheid nemen,
relaties opbouwen,
conlicthantering, groeien in
zelfvertrouwen en transparantie
zullen allemaal ontwikkeld worden
doordat je met elkaar leeft.
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Wekelijkse outreach
Een kenmerk van trainingsschool
Foundation 4 Life is de koppeling
tussen theorie en praktijk. Wekelijks
zul je actief bezig zijn om de liefde
van Jezus zichtbaar te maken in
de omgeving. Je kunt denken aan
straatevangelisatie, kinderwerk en
het verzorgen van een Youth Alpha.

Beroeps- en
studiekeuzebegeleiding
Jij bent geroepen om het koninkrijk
van God zichtbaar te maken op de
plek in de maatschappij die God jou
geeft. “Maar wat is dan mijn plek?”
Dit is een vraag waar veel jongeren
mee worstelen. “Welke studie, welk
beroep past nou bij mij?”
Een ervaren psychologe komt
maandelijks langs om je hierin te
begeleiden, zodat je bewust een
keuze kan maken voor een
vervolgstudie of beroep.
Multiply
Hoe maak je de grote opdracht,
maak discipelen, praktisch in jouw
leven? Hoe kun je de liefde van Jezus
zichtbaar maken op een manier die
bij jouw past. Multiply geeft je de
gereedschappen in handen om dit

te leren en in de praktijk te brengen
en het leert je hoe je in een groepje
de basisprincipes van het evangelie
door kunt geven.
Zendingsreizen
We zullen 2 reizen maken. De eerste
reis gaat naar België waar we
samenwerken met een andere
Bijbelschool (C7).
Later in het jaar zullen we een reis
maken naar Macedonië. Het
meemaken van een cultuurschok in
combinatie met het praktisch
en geestelijk mogen dienen zal een
onuitwisbare indruk op leven
achterlaten.

Meld je aan!
Voor wie?
Foundation 4 Life richt zich op
jongeren van 16 t/m 22 jaar, die
een jaar apart willen zetten om te
investeren in hun relatie met God.
We stellen geen eisen aan
vooropleidingen.

We hebben hier positieve ervaringen
mee en er zijn al meerdere jongeren
van 16 die Foundation 4 Life gedaan
hebben.
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Foundation 4 Life kan advies geven
met betrekking tot de aanvraag van
de vrijstelling.
Enthousiast geworden?

16 jaar?

Interne opleiding

Ben je 16 jaar en wil je ons
trainingsjaar volgen? Dat is mogelijk,
je hebt dan echter wel toestemming
nodig van de leerplichtambtenaar.

Deelnemen aan het trainingsjaar
betekent dat je van maandag tot en
met vrijdag intern op school woont.
Tijdens de weekenden en
schoolvakanties ben je thuis.
Je wordt op maandag tussen 11 en
12 uur op school verwacht en
vrijdagmiddag rond 14.00 uur is de
lesweek afgelopen.

Kom naar de open dag/avond of
meeloopdag om het
aanmeldingstraject te starten of
neem contact met ons op via
info@foundation4life.nl.
We nemen dan contact met je op
om een intakegesprek te plannen.
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Locatie school:
Camping ‘De Kriemelberg’
Drieërweg 104
3852 MC Ermelo

Meer weten?
Bezoek een open dag, meeloopdag
of een open avond.
Je kunt dan het team ontmoeten,
het lesmateriaal bekijken, studenten
ontmoeten, de locatie zien en de
sfeer op school proeven.

Stichting Trainingsschool
Foundation 4 Life

Tijdens deze momenten is het ook
mogelijk je aan te melden en een
intake-gesprek te voeren.
Houd de website en onze
facebookpagina in de gaten voor de
actuele data.

Postadres:
Duynenberg 6
3853 EM Ermelo
I: www.foundation4life.nl
T: 06 51 79 14 57
E: info@foundation4life.nl
ABN AMRO: 43.42.51.305
IBAN: NL28ABNA0434251305
KvK Veluwe en Twente: 08167386
BTW-Nr. NL.8188.14.500.B01

