Train-de-trainer Van Expert tot Trainer
"Hoe geef ik een interactieve scholing met voldoende leerrendement?"
"Hoe verzorg ik een scholing op maat, zodat er een koppeling is tussen de theorie en de werkpraktijk van
deelnemers?”
“Hoe stem ik af op de leerbehoefte van deelnemers?
"Hoe breng ik op inspirerende wijze dit complexe thema voor het voetlicht?"
Ben je een interne trainer van Veilig Thuis en herken je deze vragen? Dan raden wij je aan om de opleiding
Van Expert tot Trainers te gaan volgen. Deze opleiding is een intensieve, tweedaagse voor trainers die
trainingen over hun expertisegebied willen verzorgen.
De opleiding kenmerkt zich door een afwisseling van presentatie, interactie en coöperatief werken.
Voorafgaand en tijdens aan de opleiding krijg je werkopdrachten toegestuurd, waaronder het voorbereiden
van een werkvorm en het (door)ontwikkelen van een programma.
Tijdens de tweedaagse ontwikkel je als trainer vaardigheden zodat je effectieve trainingen kunnen
verzorgen die zijn afgestemd op de deelnemers. Je krijgt inzicht in het ontwikkel van interactieve trainingen
met voldoende leerrendement en je leert het proces tijdens begeleiden.
Na de train-de-trainer kan een coaching on the job worden ingepland.

Resultaat
Na het volgen van de train-de-trainer en de coaching on the job heeft de trainer inzicht en competenties
om als (interactieve) procestrainer aan de slag te gaan en trainingen met voldoende leerrendement te
verzorgen.

Inhoud
Dagdeel 1. Trainersvaardigheden en leerprincipes
• Leerprincipes.
• Trainersvaardigheden.
• Van inhoudelijk deskundige naar procestrainer.
• Omgaan met vragen en dilemma’s als trainer over groepsdynamica.
• Oefenen met werkvormen uit het trainerspakket VT.
Dagdeel 2. Effectieve programma’s op maat samenstellen vanuit het trainerspakket VT
• Leerbehoefte vaststellen tijdens het voorgesprek met de opdrachtgever/collega.
• Leervragen van de opdrachtgever/collega omzetten naar competenties en doelen.
• Programma’s op maat samenstellen.
• Omgaan met vragen en dilemma’s als trainer bij het samenstellen van programma’s.
• Oefenen met werkvormen uit het trainerspakket VT.
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Dagdeel 3. Omgaan met dillema’s en weerstand
• De achtergrond van dilemma’s en weerstand begrijpen.
• Omgaan met stress tijdens de training.
• Motivatie van deelnemers vergroten.
• Omgaan met vragen en dilemma’s als trainer over de verbeterde meldcode en het afwegingskader.
• Omgaan met dilemma’s en weerstanden als trainer.
• Oefenen met andere voorkomende dilemma’s en weerstanden.
Dagdeel 4. Theorie interactief presenteren en verwerken in werkvormen
• Van trainer naar procestrainer Aanpak Huiselijk geweld.
• Oefenen met werkvormen uit het eigen trainerspakket.
• Starten als procestrainer.

Praktisch
Duur:
2 uur werkopdrachten en 2 contactdagen.
Tijd:
09.30-16.30 uur.
Locatie:
Op locatie.
Doelgroep:
Interne trainers Veilig Thuis.
Groepsgrootte:
Maximaal 8 personen.
Kosten:
Train-de-trainer Van Expert to Trainer €3000,00.
Kosten zijn exclusief optionele coaching on the job.
Deelname aan de opleiding
Je kunt deelnemen aan de opleiding Trainer Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld wanneer je deze
training in eigen beheer wilt uitvoeren.
Dat kan als interne trainer binnen de eigen organisatie om aandachtsfunctionarissen op te leiden. Je kunt
ook deze training in open aanbod of in company aanbieden.
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