
	
	
	
	
	
	
	
	
Leerdoelen en resultaat  

Het programma van de Leergang voor Trainers© is zodanig ingericht dat je 

als deelnemer na afloop; 

•  concrete leerdoelen kunt formuleren; 

•  weet hoe je daar een doelgericht en gevarieerd programma voor 

kunt ontwikkelen; 

•  de 5 meest gebruikte didactische werkvormen effectief en soepel 

kunt uitvoeren; 

•  zicht hebt op je sterke- en ontwikkelpunten als trainer; 

•  in staat bent om in te spelen op leerstijlen van je deelnemers en om 

te gaan met ‘lastige’ types; 

•  weet hoe je de overgang van de training naar de praktijk van je 

deelnemers kunt bevorderen. 

De Leergang voor Trainers© levert je een prachtige ‘trainersbagage’ op 

waar je de rest van je trainersbestaan met veel plezier gebruik van zult 

maken. Bij afronding van de leergang ontvang je een certificaat van 

deelname. 
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Doelgroep 

De Leergang voor Trainers© is bestemd voor trainers of interne opleiders 

die: 

•  een vliegende start willen maken in het trainersvak; 

•  behoefte hebben aan professionalisering of een opfrisser;  

•  graag een kritische blik willen na jarenlange solo te hebben gewerkt; 

•  hun trainers ‘toolkit’  willen uitbreiden met andere werkvormen en 

interventies; 

•  houden van hun vak en daarom af en toe willen bijtanken. 

Werkwijze 

We gaan te werk volgens het principe van ‘ervaringsleren’ in een kleine, 

hoog gemotiveerde groep. Deelnemers bereiden zich terdege op de 

bijeenkomsten voor. De Leergang voor Trainers© biedt veel ruimte voor 

individuele leerwensen, eigen praktijkgevallen en intensieve, gevarieerde 

werkvormen. 

Het accent van de leergang ligt op het oefenen van gedrag. Het streven 

daarbij is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij vragen, situaties en rollen 

uit de eigen praktijk en die van de andere deelnemers. Ervaringen van 

deelnemers staan centraal. Een actieve inzet en bijdrage zijn dan ook zeer 

gewenst. 

Consultatie en persoonlijke feedback  

Deelnemers kunnen in de leergang de trainers ook consulteren met meer 

‘persoonlijk’ getinte vraagstukken, die minder geschikt zijn om in 

groepsverband te bespreken. Bovendien geven de trainers gevraagd, maar 

ook ongevraagd, individuele feedback aan deelnemers. 

Groepsgrootte  

Om veel oefenmogelijkheden te creëren, wordt gewerkt met een groep 

van maximaal 10 deelnemers, intensief begeleid door twee ervaren 

trainers. 



Programma 

Voorafgaand aan de leergang krijgen alle deelnemers een schriftelijke 

intake om persoonlijke leerwensen te inventariseren. Met de uitkomsten 

brengen we accenten aan in de leergang. Elke Leergang voor Trainers© die 

we verzorgen krijgt hiermee zijn eigen kleur en wordt zoveel mogelijk op 

maat gemaakt voor de betrokken deelnemers. 

Het basisprogramma ziet er als volgt uit: 

Blok 1: ‘Vormgeven van een training’  

(2 dagen met avondprogramma)  

•  Opleidingsvraag helder krijgen 

•  Ontwikkelen van leerdoelen 

•  Programmeren op basis van leerdoelen 

•  Didactische werkvorm: interactief doceren 

Blok 2: ‘Deelnemergestuurde werkvormen’  

(2 dagen met avondprogramma)  

•  Didactische werkvorm: werken met subgroepen 

•  Leerstijlen van de trainer en de deelnemers 

•  Didactische werkvorm: discussies leiden 

•  Expressie van de trainer 

Blok 3: ‘Complexe werkvormen’  

(2 dagen met avondprogramma)  

    Didactische werkvorm: rollenspel 

    Feedback van de trainers 



    Didactische werkvorm: clinic 

    Omgaan met lastig gedrag van deelnemers 

Optioneel  

Didactische coaching on the job, 1 dagdeel, in overleg met de trainer vorm 

te geven. Bijvoorbeeld feedback op je trainingsprogramma of draaiboek, 

het laten waarnemen van je training door een ervaren trainer van KSG en 

het ontvangen van feedback on the job. 

 

Tijden 
Blok I,  I I ,  I I I  hebben de volgende indeling:  
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Boek 'Geheim van de Trainer' 

Tijdens de leergang gebruiken we ons succesvolle handboek voor trainers 

‘Het Geheim van de Trainer’ (2 e  editie). Deze uitgave is inbegrepen bij de 

deelnemersprijs.  

De downloads die worden genoemd in ‘Het geheim van de trainer’ kun je 

verkrijgen door in het onderstaande contactformulier een kort verzoek te 

sturen. We zijn je graag van dienst! 

 
 



Inschrijven 
 
Schrijf je in voor de Leergang voor Trainers op onze website; 
https://www.ksgtrainersconsultants.nl  
	
	
	

	


