Rubicon helpt je vooruit

Deze folder is voor professionals

Train de Trainer
Volg de training Train de Trainer en wordt trainer!
Actuele data op www.rubicon-jeugdzorg.nl bij KEI-trainingsbureau. Kosten: € 750,- per
persoon. Accreditatie: 32 punten.
Als trainer hebt u kennis over leertheorieën en weet u hoe u deze theorieën toepast in trainingen. U
bent in staat om een training te ontwerpen, gebruikmakend van activerende werkvormen waardoor
u zorgt voor voldoende afwisseling, zodat de aandacht erbij blijft en het leerrendement voor de
trainee optimaal is.
Doel
Na de training Train de Trainer bent u in staat om een training didactisch verantwoord te
ontwerpen/op te bouwen en deze aan trainees aan te bieden, gebruikmakend van optimale
trainersvaardigheden.
Voor wie?
Rubicon jeugdzorg biedt deze training aan:
• iedereen die trainingen geeft of de ambitie heeft om trainingen te gaan geven.
• iedereen die serieus wil onderzoeken of het trainersvak past bij hem/haar.
Door wie?
Ervaren trainers van Rubicon met uitgebreide didactische kennis. Rubicon is een CEDEO erkende
instelling voor open en maatwerk trainingen. De groepsgrootte is maximaal 16 personen met 1
trainer.
Wat doen we?
De training Train de trainer duurt 3 dagen en is opgedeeld in twee delen:
• het behandelen van theorie in de ochtenden
• het oefenen en verbeteren van je trainersrol in de namiddagen
Trainees krijgen ’s middags uitgebreid de gelegenheid te oefenen met (al dan niet) zelf gekozen
leer- en oefensituaties. Tijdens en na elke oefensessie zijn uitgebreide feedback mogelijkheden.

Vanuit reflectie en deze feedback wordt gewerkt aan het vergroten van uw trainersvaardigheden en
uw (zelf-)vertrouwen.
Wat leert u?
• Didactische kennis uitbreiden/verdiepen
• Vaardigheden, die noodzakelijk zijn om een kwalitatief goede training te kunnen ontwerpen en
geven, uitgebreid oefenen.
Wanneer en waar?
De driedaagse training vindt plaats bij Rubicon jeugdzorg in Horn (Bergerweg 23). Actuele data vindt
u op onze website bij KEI-trainingsbureau. Deze training kost 6 uur zelfstudie.
KEI-trainingsbureau biedt een open aanbod aan, waarin in company trainingen mogelijk zijn.
Kosten?
€ 750,- per persoon bij minimaal 6 deelnemers.
In company training: prijs op aanvraag.
Accreditatie
De training is geaccrediteerd voor de beroepsregistratie bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
U ontvangt 32 punten.
Meer weten en aanmelden?
KEItrainingsbureau@rubicon-jeugdzorg.nl of 0475-588400. Kijk voor meer informatie over KEItrainingsbureau en het volledige trainingsaanbod voor professionals op www.rubicon-jeugdzorg.nl
bij KEI-trainingsbureau.
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