Bunnik, 23 december 2021

Beste leden van de LBRT,

Dit heeft de LBRT samen met jou bereikt in 2021
Hoe zou jij het afgelopen jaar in één zin samenvatten? Grote kans dat in die zin het woord ‘Covid’ voorkomt. De
coronacrisis bracht in het onderwijs veel onrust. In Nederland en zeker ook in de kwetsbaarste landen. Maar wat
ons betreft hoort in die zin ook het woord ‘veerkracht’ thuis. Want we zagen hoe ondanks de tegenslagen veel
onderwijsprofessionals hun taken goed en serieus oppakten. Een beweging om trots op te zijn.
De LBRT blikt terug op het afgelopen jaar en alles wat we samen met onze leden, abonnees en partners hebben
bereikt. 2021 was het jaar van de remedial teacher. Het jaar waarin de LBRT 30 jaar bestond. Een jaar boordevol
nieuwe ontwikkelingen, bij de vereniging zelf, maar ook in het onderwijs. We hebben dit jaar prachtige
resultaten geboekt waar we trots op zijn. We organiseerden meer cursussen en masterclasses dan ooit tevoren.
Dit betekent niet dat we stil gaan zitten! Voor 2022 heeft de LBRT zich nieuwe doelen gesteld, gericht
op professionalisering en kennisverwerving voor alle leden.
De LBRT merkt dat de vraag naar professionele begeleiding groeit en dat veel remedial teachers meer
opdrachten krijgen. Wij zien dit als een goede tendens in ons vakgebied. De LBRT is hierbij de autoriteit als het
gaat om kwaliteitsbewaking. We zullen extra aandacht besteden aan de LBRT Registratie, waardoor je je als lid
nog beter kunt profileren en je je professioneel kunt onderscheiden.
Namens de LBRT wensen we iedereen hele fijne feestdagen, een heel gelukkig, en vooral gezond 2022!

Update 18 december – Informatie over coronamaatregelen en LBRT advies
Vanaf zondag 19 december is een lockdown ingesteld om de omikronvariant van het coronavirus te vertragen.
• Het onderwijs, PO, VO, MBO, HBO en Universiteit is gesloten, vooralsnog tot en met 9 januari.
• Er geldt een uitzondering voor praktijkonderwijs, examens, examenleerlingen, tentamens en voor kwetsbare
leerlingen.
• De aangepaste protocollen voor PO,VO, VSO vind je hier.
De LBRT adviseert haar leden:
De maatregelen en aanbevelingen van de Rijksoverheid en het RIVM op te volgen. Alle informatie vind je hier .
De regels en richtlijnen voor het onderwijs vind je hier .
➢ Aanbieden remedial teaching:
• Bied de remedial teaching waar mogelijk online aan.
• Bied remedial teaching op locatie aan waar nodig, bij kwetsbare leerlingen en bij de persoonlijke begeleiding
van leerlingen die speciale aandacht nodig hebben. Volg hierin je eigen professionele afweging of de
(professionele) afweging van de opdrachtgever.
➢ LBRT advies:
• Stem met de opdrachtgever, de school, het samenwerkingsverband of de ouder af, op welke wijze de
leerlingen begeleid worden, online of op locatie.
• Maak afspraken met opdrachtgevers over:
1. voorwaarden voor behandeling op locatie;
2. voorwaarden voor een overstap naar online behandeling;
3. invulling van de online behandeling (toestemming, tarief, tools).

➢ Interpretatie coronamaatregel -bezoekers aan huis- bij praktijk aan huis: Het maximum van 2 bezoekers per
dag heeft geen betrekking op de ruimte die gebruikt wordt voor de praktijk aan huis.

Bureau gesloten in vakantie
In verband met de kerstvakantie is het bureau gesloten tot en met 9 januari. Daarna zijn we weer bereikbaar per
mail of telefoon. Bij dringende gevallen tijdens de vakantie kunt u een bericht mailen naar bureau@lbrt.nl.

LBRT Registratie
Ben je nog niet LBRT geregistreerd? START MET DE LBRT REGISTRATIE!
LBRT Registratie start met de basis: de LBRT Registratie. Om daarvoor in aanmerking te komen gelden de
volgende voorwaarden:
• Master (S)EN diploma behaald met ten minste 3 modules op het gebied van leren of een gelijkwaardige
opleiding
• Tenminste 200 uur werkervaring als remedial teacher
• Recente VOG (verklaring omtrent gedrag)
Met de LBRT Registratie word je opgenomen in het kwaliteitsregister en met je naam en woonplaats op de
website van de LBRT. Het heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.
Voor meer informatie over voorwaarden en kosten kijk hier. Voldoe je aan de voorwaarden? Meld je aan!

SAVE THE DATE! LBRT ALV zaterdag 2 april 2022 10 uur in Bunnik
Het bijeenroepen van een ALV op locatie zal hopelijk in april weer mogelijk zijn. Zo niet, dan zullen we de ALV
online organiseren op hetzelfde tijdstip.
De afgelopen jaren hebben we veel positieve feedback ontvangen van LBRT leden die onder normale
omstandigheden door bijvoorbeeld lange reistijd niet aanwezig kunnen zijn bij een fysieke ALV. Zij hebben
verzocht in het vervolg de ALV online toegankelijk te houden. We hopen de ALV fysiek te kunnen organiseren in
Bunnik, maar onderzoeken hoe we een hybride vorm kunnen vinden, om ook leden die online aanwezig willen
zijn daartoe gelegenheid te bieden.

Dyslexie Centraal: over de nieuwe richtlijn Dyslexie
Webinar brede vakinhoudelijke richtlijn
In november zijn door NJi en Dyslexie Centraal een aantal webinars gegeven over de Brede Vakinhoudelijke
Richtlijn Dyslexie. De presentaties van de webinars, met daarin links naar relevante online documenten, zijn hier
te vinden. Er is ook een aparte FAQ ingericht met vragen en antwoorden over de richtlijn. Bij vragen kun je
mailen naar info@dyslexiecentraal.nl.
Van EED naar ED: vergoedingsregeling
Op 1 januari 2022 wordt het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB 3.0) ingevoerd, gericht
op Ernstige Dyslexie bij leerlingen in het basisonderwijs. De belangrijkste veranderingen betreffen het vervallen
van het criterium ‘enkelvoudigheid’ en de rol van de spellingscores bij de toelating tot de vergoede zorg. Op
Dyslexie Centraal is een FAQ gemaakt rondom de vergoedingsregeling. Lees hier meer.
Richtlijn Dyslexie: Wat verandert er voor het VO?
Wat betekent de invoering van de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie voor het voortgezet onderwijs? Een
van de belangrijkste aandachtspunten is om bij leerlingen voor wie pas in het vo het vermoeden van dyslexie
ontstaat, de hardnekkigheid van het lees- en/of spellingprobleem te onderzoeken. Dit is iets dat voor veel
scholen lastig te realiseren is. Lees hier meer.

LBRT Academie
➢ Masterclass 'Autonomie van de rekenzwakke leerling, van rekenloods naar rekencoach'
Rekeninstructie - rekenvragen - denkmodellen - rekenmaterialen
14 en 21 januari 2022
Tijdens deze inspirerende Masterclass leer je hoe je rekenzwakke leerling zo effectief mogelijk profiteert van
jouw begeleiding waardoor hij/zij zelfstandig verder kan. Je krijgt inzichten ten aanzien van je rol als rekencoach.
Je vergroot je deskundigheid door te oefenen met diagnostisch onderwijzen door middel van rekenvragen en

het handelingsmodel. Je ontwikkelt vaardigheden rond het gebruik van denkmodellen en materialen. Je breidt
gericht je vakkundigheid uit door je eigen vaardigheden te analyseren en zelf je oefenopdrachten te kiezen. Je
ontvangt veilige en persoonlijke feedback tijdens de Masterclass en je krijgt een privé-consult met de trainer.
Door associatieoefeningen, praktijkvoorbeelden, actieve werkvormen en filmpjes met succesvolle en falende
rekeninstructie, word je je bewust van je eigen routines en houding en raak je gemotiveerd om te bepalen welke
kwaliteiten jij zelf wil versterken. De speelse oefenopdrachten zorgen ervoor dat je het meteen toepast!
Docent: drs. Ingrid Wensveen MA is pedagoog, Rekenspecialist (ERWD, Master SEN) en trainer.
Doelgroep: Deze masterclass is bedoeld voor remedial teachers, leerkrachten, pedagogen en IB-ers die in de
schoolpraktijk werken met rekenzwakke leerlingen en enigszins bekend zijn met de didactiek en diagnostiek van
rekenproblemen.
Cursusdata: Vrijdagen 10 en 17 december 2021
Tijd: 10.00-13.00 uur te Bunnik (incl. lunch)
Locatie: Bureau LBRT, Kosterijland 7 te Bunnik en volgens de laatste coronamaatregelen
Studiebelasting: Twee ochtenden van 3 uur, een take-home-opdracht (3 uur incl. voorbereiding, uitvoering,
verslaglegging) en een persoonlijk online consult met de trainer (1 uur). Totaal 10 uur
Accreditatie: 10 accreditatiepunten
Kosten: LBRT Leden: € 275,00; abonnees/introducés: € 395,00
Aanmelding en meer informatie
Voor 14 en 21 januari 2022: hier.

➢ Cursus Specialist ERWD, start 20 januari 2022
De LBRT ACADEMIE verzorgt vanaf 20 januari 2022 de succesvolle en populaire cursus voor rekenproblemen:
'Specialist ERWD'. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten.
Tijdens de cursus krijg je ruimschoots informatie over hoe je (ernstige) rekenproblemen effectief kunt
behandelen en ga je aan de slag met eigen casuïstiek. In de bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan de
recente ontwikkelingen van dyscalculie en de wetenschappelijke achtergrond. Er is aandacht voor de opbouw
van een onderzoek, het voeren van rekengesprekken, het uitvoeren van een rekenonderzoek en aanwijzingen
voor het behandelen van rekenproblemen. Je leert over het opzetten van een handelingsplan, sessies en
reken(onderzoek)materialen. De cursus biedt geen kant-en-klare behandelvoorstellen, maar voorziet je van
informatie om de behandeling zelfstandig uit te voeren. Tijdens deze cursus worden supervisiegroepen
samengesteld waarin je onder begeleiding van de docent in een kleine groep dieper ingaat op de eigen ervaring
en de problematiek die je tegenkomt.
Bij succesvol afronden van de cursus kun je de titel “Specialist ERWD’ voeren in je professionele communicatie.
Een goedgekeurde casus kan gebruikt worden voor de LBRT Registratie, LBRT Registratie Generalist, LBRT
Specialist of voor het behalen van 50 accreditatiepunten in het kader van de herregistratie.
Docenten: o.a. Prof. Dr. Hans van Luit, drs. Jarise Kaskens en drs. Joep van Vugt.
Data: Donderdagen 20 januari, 3 en 17 februari, 10 en 31 maart en 21 april 2022 (volgens de laatste
coronamaatregelen en incl. heerlijke broodjes)
Tijd: 17.00-20.30 uur
Locatie: Bureau LBRT, Kosterijland 7 te Bunnik
Accreditatie: exclusief eindopdracht: 25, inclusief goedgekeurde eindopdracht: 50
Kosten: Leden: € 650,00; abonnees/introducés: € 800,00
Aanmelding en meer informatie: hier.

➢ Cursus Lezen, Spelling en Dyslexie, start 7 februari 2022 te Bunnik
De remedial teacher, leerkrachten en andere ondersteuners/begeleiders in het primair en voortgezet
onderwijs (PO en VO) worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die moeite hebben met het zich
eigen maken van het lees- en spellingproces. In deze cursus staan lezen, spelling en dyslexie centraal. Het
uitgangspunt van deze cursus is het verbeteren van de eigen beroepspraktijk met betrekking tot het
begeleiden van leerlingen met lees- en/of spellingproblemen en dyslexie. De inhoud is zowel gericht op
informatieverstrekking als de toepassing hiervan in de eigen praktijk.

Er wordt uitgebreid ingegaan op:
- het signaleren van lees- en/of spellingproblemen;
- het diagnosticeren van lees- en/of spellingproblemen;
- het begeleiden van de leerlingen op basis van een plan van aanpak (planmatig handelen met een
handelingsplan en sessieplan);
- communicatie met alle betrokkenen.
Docent: Frans van den Heuvel
Data: Maandagen 7 en 14 februari, 7 en 28 maart, 11 april en 9 mei 2022 (volgens de laatste coronamaatregelen
en incl. heerlijke broodjes)
Tijd: 17.00-20.30 uur
Locatie: Bureau LBRT, Kosterijland 7 te Bunnik
Accreditatie: exclusief eindopdracht: 25, inclusief goedgekeurde eindopdracht: 50
Kosten: Leden: € 595,00; abonnees/introducés € 745,00
Aanmelden en meer informatie: hier.
INFORMATIE EN ONDERSTEUNING LBRT
Ben je op zoek naar informatie, heb je advies nodig of zoek je op een andere manier ondersteuning?
Zo vind je de ondersteuning waar je naar op zoek bent:
o Telefonisch spreekuur. Bereikbaar van maandag t/m donderdag 9.00 tot 11.00 uur op 030-657 1020. Het
bureau is in verband met de kerstvakantie gesloten tot en met 9 januari 2022.
o Social Media: LBRT deelt op Social Media, Facebook, LinkedIn en Instagram direct nieuw beschikbare
informatie: LBRT Facebook en LBRT LinkedIn en LBRT Instagram

Delen van successen
Wil je je ervaringen delen en meedoen aan de LBRT Best Practice van de week of heb je een onderwerp dat je
zou willen delen via een LBRT webinar? Neem contact met ons op via bureau@lbrt.nl of via alle andere onderaan deze brief- genoemde kanalen.
Met vriendelijke groet,

Marion Vliegenthart
Drs. Marion P. A. Vliegenthart MSEN - Directeur LBRT
E-Mail Bureau@lbrt.nl

Tel. 030-657 1020

LBRT Website

LBRT Best Practice

LBRT Forum

LBRT Facebook

LBRT LinkedIn

LBRT Instagram

Bijlage: LBRT Academie

BIJLAGE LBRT ACADEMIE
➢ Masterclass 'Autonomie van de rekenzwakke leerling, van rekenloods naar rekencoach'
Rekeninstructie - rekenvragen - denkmodellen - rekenmaterialen
14 en 21 januari 2022
Tijdens deze inspirerende Masterclass leer je hoe je rekenzwakke leerling zo effectief mogelijk profiteert van
jouw begeleiding waardoor hij/zij zelfstandig verder kan. Je krijgt inzichten ten aanzien van je rol als rekencoach.
Je vergroot je deskundigheid door te oefenen met diagnostisch onderwijzen door middel van rekenvragen en
het handelingsmodel. Je ontwikkelt vaardigheden rond het gebruik van denkmodellen en materialen. Je breidt
gericht je vakkundigheid uit door je eigen vaardigheden te analyseren en zelf je oefenopdrachten te kiezen. Je
ontvangt veilige en persoonlijke feedback tijdens de Masterclass en je krijgt een privé-consult met de trainer.
Door associatieoefeningen, praktijkvoorbeelden, actieve werkvormen en filmpjes met succesvolle en falende
rekeninstructie, word je je bewust van je eigen routines en houding en raak je gemotiveerd om te bepalen welke
kwaliteiten jij zelf wil versterken. De speelse oefenopdrachten zorgen ervoor dat je het meteen toepast!
Docent: drs. Ingrid Wensveen MA is pedagoog, Rekenspecialist (ERWD, Master SEN) en trainer.
Doelgroep: Deze masterclass is bedoeld voor remedial teachers, leerkrachten, pedagogen en IB-ers die in de
schoolpraktijk werken met rekenzwakke leerlingen en enigszins bekend zijn met de didactiek en diagnostiek van
rekenproblemen.
Cursusdata: Vrijdagen 10 en 17 december 2021
Tijd: 10.00-13.00 uur te Bunnik (incl. lunch)
Locatie: Bureau LBRT, Kosterijland 7 te Bunnik
Studiebelasting: Twee ochtenden van 3 uur, een take-home-opdracht (3 uur incl. voorbereiding, uitvoering,
verslaglegging) en een persoonlijk online consult met de trainer (1 uur). Totaal 10 uur
Accreditatie: 10 accreditatiepunten
Kosten: LBRT Leden: € 275,00; abonnees/introducés: € 395,00
Aanmelding en meer informatie
Voor 14 en 21 januari 2022: hier.

➢ Cursus Specialist ERWD, start 20 januari 2022
De LBRT ACADEMIE verzorgt vanaf 20 januari 2022 de succesvolle en populaire cursus voor rekenproblemen:
'Specialist ERWD'. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten.
Tijdens de cursus krijg je ruimschoots informatie over hoe je (ernstige) rekenproblemen effectief kunt
behandelen en ga je aan de slag met eigen casuïstiek. In de bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan de
recente ontwikkelingen van dyscalculie en de wetenschappelijke achtergrond. Er is aandacht voor de opbouw
van een onderzoek, het voeren van rekengesprekken, het uitvoeren van een rekenonderzoek en aanwijzingen
voor het behandelen van rekenproblemen. Je leert over het opzetten van een handelingsplan, sessies en
reken(onderzoek)materialen. De cursus biedt geen kant-en-klare behandelvoorstellen, maar voorziet je van
informatie om de behandeling zelfstandig uit te voeren. Tijdens deze cursus worden supervisiegroepen
samengesteld waarin je onder begeleiding van de docent in een kleine groep dieper ingaat op de eigen ervaring
en de problematiek die je tegenkomt.
Bij succesvol afronden van de cursus kun je de titel “Specialist ERWD’ voeren in je professionele communicatie.
Een goedgekeurde casus kan gebruikt worden voor de LBRT Registratie, LBRT Registratie Generalist, LBRT
Specialist of voor het behalen van 50 accreditatiepunten in het kader van de herregistratie.
Docenten: o.a. Prof. Dr. Hans van Luit, drs. Jarise Kaskens en drs. Joep van Vugt.
Data: Donderdagen 20 januari, 3 en 17 februari, 10 en 31 maart en 21 april 2022 (volgens de laatste
coronamaatregelen en incl. heerlijke broodjes)
Tijd: 17.00-20.30 uur
Locatie: Bureau LBRT, Kosterijland 7 te Bunnik
Accreditatie: exclusief eindopdracht: 25, inclusief goedgekeurde eindopdracht: 50
Kosten: Leden: € 650,00; abonnees/introducés: € 800,00
Aanmelding en meer informatie: hier.

➢ Online lezing Rekenangst, door Ingrid Wensveen
maandag 24 januari 2022
Misschien is het bij rekenproblemen wel de grootste uitdaging je leerling nieuwsgierig te krijgen, zodat rekenen
als een puzzeltje wordt gezien in plaats van een confrontatie. Tijdens deze actieve en aantrekkelijke, bondige
lezing van een uur ervaar je wat rekenangst behelst en krijg je tips die je meteen de volgende dag kan
toepassen. Er is zelfs ruimte voor vragen. Deze lezing is een inleiding op de masterclass Faalangst & rekenen en
ook als losse module te volgen.
Docent: Drs. Ingrid Wensveen is rekenpedagoog, rekenspecialist (ERWD, Master SEN) en rekentrainer,
verbonden aan de Rekenpraktijk in Den Haag. Zij is dagelijks bezig met het motiveren van leerlingen,
leerkrachten en remedial teachers in de vorm van onderzoek, begeleiding, advies, training, dossieranalyse,
supervisie, online consult en gastcolleges. Zie: www.rekenpraktijk.nl
Datum: 24 januari 2022
Tijd: 19.30-20.30 uur
Locatie: Online via ZOOM
Accreditatie: 2 accreditatiepunten
Kosten: Leden: € 25,00; abonnees/introducés € 35,00.
Aanmelden en meer informatie:
Voor maandag 24 januari 2022 hier.

➢ Cursus Lezen, Spelling en Dyslexie, start 7 februari 2022 te Bunnik
De remedial teacher, leerkrachten en andere ondersteuners/begeleiders in het primair en voortgezet
onderwijs (PO en VO) worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die moeite hebben met het zich
eigen maken van het lees- en spellingproces. In deze cursus staan lezen, spelling en dyslexie centraal. Het
uitgangspunt van deze cursus is het verbeteren van de eigen beroepspraktijk met betrekking tot het
begeleiden van leerlingen met lees- en/of spellingproblemen en dyslexie. De inhoud is zowel gericht op
informatieverstrekking als de toepassing hiervan in de eigen praktijk.
Er wordt uitgebreid ingegaan op:
- het signaleren van lees- en/of spellingproblemen;
- het diagnosticeren van lees- en/of spellingproblemen;
- het begeleiden van de leerlingen op basis van een plan van aanpak (planmatig handelen met een
handelingsplan en sessieplan);
- communicatie met alle betrokkenen.
Docent: Frans van den Heuvel
Data: Maandagen 7 en 14 februari, 7 en 28 maart, 11 april en 9 mei 2022 (volgens de laatste coronamaatregelen
en incl. heerlijke broodjes)
Tijd: 17.00-20.30 uur
Locatie: Bureau LBRT, Kosterijland 7 te Bunnik
Accreditatie: exclusief eindopdracht: 25, inclusief goedgekeurde eindopdracht: 50
Kosten: Leden: € 595,00; abonnees/introducés € 745,00
Aanmelden en meer informatie: hier.

➢ Cursus Opstellen van een Onderzoeksverslag en Handelingsplan, start 26 maart 2022 te Bunnik
Zie je er tegenop om een goed onderzoeksverslag of handelingsplan te schrijven? Worstel je met vragen als;
waar begin ik, welke onderzoeksinstrumenten kies ik, wat moet ik precies weten en hoe stel ik goede
onderzoeksvragen op? Deze vragen zijn de basis voor een goed onderzoeksverslag. Pas als je gedegen en vooral
beargumenteerd onderzoek gedaan hebt, ben je in staat adviezen te geven aan ouders en leerkrachten.
Bovendien weet je hoe je dit aan kunt pakken in de begeleiding met je leerlingen.
In deze cursus krijg je antwoorden op al deze vragen én word je goed voorbereid op je registratie. Deze cursus
helpt je professionaliseren in je beroepspraktijk en heeft als bijkomend voordeel dat je na het volgen in staat
bent zelfstandig een casus te schrijven voor de registratie als generalist of specialist.

Data: Zaterdag 26 maart en 9 april 2022 (volgens de laatste coronamaatregelen en incl. lunch)
Tijd: 09.30-13.00 uur
Locatie: Bureau LBRT, Kosterijland 7 te Bunnik
Accreditatie: 6 accreditatiepunten
Kosten: Leden: € 295,00; abonnees/introducés: € 445,00
Aanmelding en informatie: hier.

➢ LBRT Academie i.s.m. Bartiméus: Behandelaar Visusproblemen
Maandag 28 maart 2022 van 9.00-16.00 uur
Als remedial teacher krijg je zowel in je werk op school als in je eigen praktijk te maken met leerlingen met een
visuele beperking. Om hen zo goed mogelijk te begeleiden en passende ondersteuning te bieden, dienen we als
professionals te beschikken over basiskennis rondom ‘visuele problematiek’. LBRT verzorgt daarom in
samenwerking met Bartiméus een scholing om remedial teachers op te leiden om leerlingen met
visusproblemen te kunnen begeleiden. De Bartiméus scholing bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Inhoudelijke kennis over visueel functioneren/oogaandoeningen en de consequenties ervan in het
onderwijs;
2. Ervaringsoefeningen (één ervaring zegt meer dan 1000 woorden);
3. Hoe observeer je een leerling en krijg je een goed beeld van het visueel functioneren;
4. Wat kun je als remedial teacher doen om de leerling te begeleiden of ondersteunen;
5. Inzetten van handige hulpmiddelen.
Accreditatie: 14 accreditatiepunten. De LBRT erkent de remedial teacher met deze accreditatie als RT
Behandelaar Visusproblematiek en vermeldt de leden die de cursus met goed gevolg hebben afgelegd op de
website op een speciale pagina.
Studiebelasting: Eén dag cursus (van 9.30- 17.00 uur) en daarnaast zelfstudie en opdrachten.
Datum: maandag 28 maart 2022 van 9.30 - 17.00 uur.
Locatie: Bartiméus, Van Renesselaan 30 a, 3703 AJ Zeist
Kosten: Dankzij de subsidie voor de docenten van Bartiméus kunnen we deze cursus aanbieden voor 195 euro
voor leden en 295 euro voor introducés .
Aanmelden en meer informatie: hier.

