
Communicatie: 
train the trainer 

T05- 03 Professioneel Opleider en Trainer 
TOP TRAINER 

“Laat anderen beter achter dan hoe je ze aanvankelijk vond” (TDB) 

De cursus ‘Opleider en Trainer” is bedoeld als een train de trainer of teach the teacher programma. 
Met de focus op verwerving en de toepassing van presentatie- en didactische vaardigheden, de 
opbouw van een training of les, het inzicht verschaffen in praktijkgerichte methodieken en slim 
leren omgaan met moeilijke deelnemers en situaties. Centraal staat de doelstelling om aan te 
leren hoe u op een boeiende en inspirerende wijze naar anderen iets overbrengt. 

Deze opleiding biedt een stevige basis om uw cursus, workshop, training of opleiding effectief, 
nuttig, enthousiasmerend en interactief te maken. De opleiding wordt op smaak gebracht door 
een ervaren trainer en docent die u met vele tips en tricks en het aanreiken van handige tools zal 
stimuleren en motiveren. Hij zal u vanuit uw vakgebied helpen evolueren naar een succesvolle 
professioneel opleider en trainer. 

Door middel van een evenwichtige mix van theorie, oefeningen met video-opnames, 
ervaringsuitwisseling met de trainer en de andere deelnemers analyseert u uw huidige aanpak en 
vult u stelselmatig een koffer van tools die uw trainingsstijl naar een hoger niveau tillen.  

Tijdens de opleiding komen de verschillende pijlers van een succesvolle en professionele training 
uitgebreid aan bod: de voorbereiding, het leerproces, de didactische aanpak en uw eigen 
accenten en stijl als trainer of docent. 

Deze unieke opleiding geeft u de gelegenheid om boven uzelf uit te stijgen, in een onderbouwende 
communicatie te voorzien en anderen te inspireren. De verworven vaardigheden uit deze ‘leer en 
doe’ cursus zullen bijdragen tot de verwezenlijking van de visie, waarden en doelstellingen van uw 
organisatie en uw persoonlijke doelstellingen en de verwerving van de nodige skills. 

Nederlands (Engels op aanvraag) 

Bedrijfsinterne trainers en instructeurs, opleidingsverantwoordelijken en training 
managers die zelf trainingen geven, consultants of trainers verbonden aan 
opleidingsinstituten, leerkrachten en docenten, kortom iedereen die een materie 
boeiend wil overbrengen aan groepen 

23 april en 9 juli. 

1 dag 

Open opleiding: educatief centrum Atasc Academy (Sint-Niklaas) 

Nog plaatsen beschikbaar 



Open opleiding: 490 €/p   
In-company-opleidingen: Op maat informeer vrijblijvend naar mogelijkheden en 
voorwaarden. Op maat van uw bedrijf zijn mogelijk.  
Ook in de persoonlijke coaching kan een welbepaald traject op maat afgesproken 
worden. Informeer vrijblijvend naar de voorwaarden en de mogelijkheden. 

Certificaat ‘Professioneel Opleider en Trainer’ 

INSCHRIJVEN

https://u1224865.sandbox.poweredbyfcrmedia.be/?p=p5569#inschrijvingen

