
 
Programma Train de Trainer Technasium 
 
Trainingsdagdeel op: 
Vrijdag: 06 oktober 2017 
Plaats: Pieter Calandlaan 182 
 
Vraagstelling: 
Train de Trainer gericht op het ontwikkelen van trainersvaardigheden voor docenten 
die werkzaam zijn binnen het Technasium en trainingen gaan geven. 
 
De volgende onderwerpen komen aan bod. 

- Het ontwerpen van een training. 
- Verschillen trainen & doceren. 
- Wie ben jij als trainer?  
- Leren en leerontwikkeling stimuleren; leren door ervaren. 
- Hoe om te gaan met leerstijlen en leerblokkades (Kolb). 
- Stimuleren van leerontwikkeling door een coachende houding. 
- Leren door niet te weten. 
- Feedback als sleutel tot ontwikkelen. 
- Groepsprocessen. 

 
Voorbereiding: 

- Oriënterend lezen van het boek: Trainen; een praktijkgids, van Karin de Galan. 
- Nadenken over persoonlijk-, professionele leervragen m.b.t. eigen 

trainersvaardigheden en het geven van een training. 
- Nadenken over de vraag; welke training ga je geven en met welk doel. 

 
Doelstelling: 
De deelnemer kunnen ontwerpen een training afgestemd op de doelgroep waaraan zij 
trainen, de doelstelling en inhoud van de training. Zij kunnen op een coachende wijze 
trainen waardoor het leren-leren van de betrokkenen gestimuleerd wordt.  
De deelnemers geven betekenis aan hun rol als trainer en maken de transfer van 
doceren naar trainen.  
 
Datum: 
Vrijdag 06 oktober 2017  (2dagdelen van 9.00 – 12.00 en van 12.30 – 15.30 uur)  
 
Boek: 
Oriënterend lezen: “Trainen een Praktijkgids”, Karin de Galan (2008). Via stichting 
technasium beschikbaar. 
 
Uitvoerder: 
Wilma Brinkman (Trainer, coach, supervisor geregistreerd bij de LVSC & NOBCO  
(zie: www.bureauwilmabrinkman.nl) 

http://www.bureauwilmabrinkman.nl/


 
 
Programma 
Inhoud van de trainingsdagen 
 

• Kennismaking 
 

• Inventariseren  
- Van praktijkgerichte persoonlijk- professionele leervragen 
- Korte presentatie  

 
• Oriëntatie op: 
- Trainen & doceren 
- Wat is de vraag en het doel? 
- Praktijk casuïstiek 
- De docent als coach; wat versta je eronder  

 
• Wie ben je zelf als trainer? 
• Wat zijn je kwaliteiten? 
• Staan voor je training. 
• Kracht van authenticiteit. 

 
• Ontwerpen van een training 
- Vier manier en wat past? 
- Didactische analyse  
- Leren, leerstijlen en leerbelemmeringen. 

 
• Vanuit en in de praktijk. 
- Geven van feedback 
- Coachvaardigheden  
- Coachende interventies 
- Leren niet te weten. 

 
• Groepsdynamiek 
- Fasen in groepsprocessen 
- Herken de vraag achter de vraag 
- Parallel fase, Openingsfase, Wederkerigheid en Afscheid. 


