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Train de trainer - advanced 
 

Bent u als trainer of als leidinggevende met regelmatige verantwoordelijkheid voor het overbrengen van 
kennis en (nieuwe) vaardigheden, op zoek naar nieuwe ideeën om uw trainingen leerzamer, creatiever 

en nog meer inspirerend te maken? Wilt u in uw trainingsprogramma’s optimale interactie én maximale  

resultaat bereiken? Zoekt u naar trainersvaardigheden om boeiende leeropdrachten te verstrekken, 
nabesprekingen te leiden en evenwichtige feedback te geven? 

 
Dan is de training ‘Train de trainer - advanced’ een welkome ontdekkingsreis voor u ! Deze training leert 

u verschillende actiegerichte werkvormen toepassen om te kunnen (blijven) boeien. Daarnaast bent u in 
staat eerdere gewoontes los te laten en creatieve oefeningen en technieken in te zetten. Ook heeft u 

geleerd beter rekening te houden met (onverwachte) groepsprocessen, die u vanuit uw metapositie niet 

alleen bekijkt, maar ook op een natuurlijke wijze effectief beheerst. U geeft uw trainingen daarmee 
extra inspirerende kracht mee. 

 
Resultaat 

 U hebt in uw trainingsmethoden veel ruimte gecreëerd voor creativiteit en spontaniteit; 

 U bevordert reflectie rond succeservaringen met behulp van praktijksimulaties; 
 U kunt in uw trainingsprogramma’s op authentieke en natuurlijke wijze motiveren en inspireren; 

 U reageert doeltreffend op lastige situaties, zoals informele leiders, passieve groepen en kritiek op 
u als trainer; 

 U heeft werkwijzen en gedrag ontwikkeld en aangescherpt om als professioneel trainer aan de 
slag te kunnen gaan. 

 

Competenties 
Tijdens deze training van HIPEPE Group ontwikkelt u zich verder op de competenties: 

 inspireren/motiveren 
 innovatievermogen  

 evenwichtigheid 

 betrokkenheid 
 gezag 

 positieve houding 

 
Doelgroep 

Trainers en/of mensen met regelmatige trainingsverantwoordelijkheid, die hun vaardigheden willen 
aanscherpen en vergroten om gevarieerd, energiek en inspirerend te trainen met persoonlijke aandacht. 

U heeft de HIPEPE training “Train de trainer (basic)” met succes afgerond.  
 

Programma & werkwijze 

De training vindt plaats in kleine groepen, zodat maximaal aandacht besteed wordt aan ieders 
individuele praktijksituatie en leerproces. Voorafgaand aan de training vindt een (web-enabled) intake 

plaats om de training zoveel mogelijk toe te spitsen op uw leerdoelstellingen. U maakt een test over uw 
huidige vaardigheden omtrent trainen en opleiden. De uitkomst van deze test wordt tijdens de training 

besproken. U krijgt het lesmateriaal en de achtergrondinformatie vooraf toegezonden. Tijdens de 

training oefent u de aangeleerde communicatietechnieken in rollenspelen met een professionele 
trainingsacteur. Aan het einde van de training heeft u voor zichzelf een opleidingsplan opgesteld met te 

ondernemen activiteiten om nóg effectiever te gaan trainen. Gedurende 6 maanden na de training kunt 
u contact opnemen met de trainer voor aanvullende ondersteuning en E-coaching.  

 

Praktische informatie  
duur: 2 dagen 

tijden: 9.30 – 17.30 uur 
aantal deelnemers:  4 tot 8 deelnemers 

kosten: € 1.075,- all in, exclusief BTW  
 


