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Train de trainer - basic 
 

Wilt u uw kennis en vaardigheden overbrengen op anderen? Wilt u als leidinggevende van een groep 
medewerkers binnen de werkomgeving een training kunnen voorbereiden, ontwikkelen, uitvoeren en 

follow-up geven? Wilt u daarbij de leerbehoeften van het team en individuele teamleden herkennen en 

inventariseren? Wilt u uw communicatieve vaardigheden en trainingsmethoden ontwikkelen om op een 
effectieve manier bij te dragen aan de persoonlijke groei én betere resultaten van uw medewerkers? 

  
Dan is de training ‘Train de trainer - basic’ een wáre leerervaring voor u ! Deze training geeft u inzicht 

en handvatten om didactische vaardigheden te ontwikkelen en daarmee zélf te trainen. Hiermee zult u 
bijdragen tot een verbeterde motivatie van medewerkers, aangezien u op een creatieve en inspirerende 

wijze hebt leren trainen. U weet de juiste randvoorwaarden te scheppen en met de juiste 

communicatietechnieken en methoden trainingen en instructies uit te voeren. En... last but not least, 
rendement van het geleerde door het gebruik van een door HIPEPE GROUP ontwikkelde Transfer Matrix.  

 
Resultaat 

 U heeft inzicht in de structuur en opbouw van didactisch verantwoorde trainingsmethoden; 

 U heeft effectief geleerd om te instrueren en te communiceren in uw nieuwe rol van trainer; 
 U kunt in een trainingsprogramma op verschillende manieren motiveren en inspireren; 

 U heeft geleerd om met een juiste houding te reageren op kritische vragen en lastige deelnemers 
aan uw trainingen; 

 U kunt een ‘opleidingsplan’ opstellen voor uw team en/of individuele teamleden. 
 

Competenties 

Tijdens deze training van HIPEPE Group ontwikkelt u zich verder op de competenties: 
 inspireren/motiveren 

 creativiteit  
 analytisch vermogen 

 zelfvertrouwen 

 overtuigingskracht 
 reflectief vermogen 

 

Doelgroep 
Mensen die kennis en (nieuwe) vaardigheden willen overdragen op anderen en dit met persoonlijke 

aandacht op een aantrekkelijke en didactisch verantwoorde wijze willen doen. 
 

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 over instrueren en motiveren. De uitkomst van deze test wordt tijdens de training 

besproken. U krijgt het lesmateriaal en de achtergrondinformatie vooraf toegezonden. Aan het einde 
van de training heeft u een opleidingsplan opgesteld voor een groep mensen waarvoor u een training 

gaat verzorgen. 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: €  975,- all in, exclusief BTW  

 


