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Kennismaking



HOE MAAK JIJ JE TRAINING?

Je hebt al eens trainingen over je vak gegeven of over een onderwerp waar je veel  
over weet. Dat betekent dus ook dat je ervaring hebt in het maken van een (online) training.  
Want een training geven, betekent dat je je training eerst moet maken. Of je nu een  
training in een zaal geeft, een online training, of je het combineert.

Veel trainers vinden het maken van een training lastig. Je bent dus niet de enige als  
je dit herkent. Een training maken vraagt namelijk veel denkwerk. Wat stop je wel  
en niet in je training? Wat is een goede opbouw? Hoe zorg je dat je deelnemers  
ook echt wat leren? En hoe zorg je dat ze een leuke dag hebben?

De afgelopen jaren heb ik gemerkt dat er vier manieren zijn waarop trainers het maken  
van een training aanpakken. In dit e-book lees je welke vier manieren dat zijn.  
Ik heb ze de vier soorten Trainingmakers genoemd. Ik vermoed dat jij je in één  
of meerdere van deze Trainingmakers herkent.

Ook lees je in dit e-book wat de sterke punten van iedere Trainingmaker  
zijn en waar nog winst te behalen valt. Dit helpt je om je trainingen nóg 
beter te maken. 

En heb je nog nooit een training gemaakt? Bekijk dan zeker ook  
dit e-book. Want ik vermoed dat ook jij jezelf in één of meerdere  
Trainingmakers herkent.

Ik wens je veel ontdekplezier. 

En, als je vragen hebt, stel ze gerust:

janny@leertrainenvanuitjevak.nl

   Janny
HOE MAAK JIJ 
JE TRAINING?
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      DE 4 SOORTEN 
       TRAININGMAKERS

               Op de volgende pagina’s vind 
                je de omschrijving van de  
                4 soorten Trainingmakers. 

                Ik ben benieuwd in welk type 
               jij jezelf het meest herkent!
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DE POWERPOINTER

De stappen die de Powerpointer zet:

-  Je bent gevraagd om een (online) training te geven omdat je veel weet over jouw
 onderwerp. Je vindt dit erg leuk om te doen en je gaat direct aan de slag.

-  Je hebt al direct een beeld welke onderwerpen jij gaat behandelen.

-  Je gaat aan de slag. Je opent Powerpoint en je maakt een mooie
 Powerpointpresentatie. Je Powerpoint is de basis, dit is het programma 
 voor jouw training.

-  Je vraagt nog even aan iemand of die met je mee wil kijken. 
 Is het duidelijk? Zien de slides er goed uit?

-  Je voegt er nog een paar opdrachten aan toe en dan is je training klaar.

DE POWER-
POINTER
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DE PROGRAMMAMAKER

De stappen die de programmamaker zet:

- Je mag een (online) training gaan geven over je eigen vak.

-  Je gaat in gesprek met je opdrachtgever om er achter te komen wat 
 de deelnemers aan jouw training willen leren.

-  Het programma is de basis van de training voor jou.

-  Je gaat aan de slag met het maken van je programma en je opent Word.

-  Je typt ‘09.00 uur Kennismaking’. Je bladert in een werkvormenboek om 
 er een leuke werkvorm bij te zoeken.

- Dan typ je 10.00 uur. Nu komt er een blok theorie. Je zoekt weer 
 een leuke werkvorm.

- Zo ga je door tot de training af is.

-  Weet je bij een onderdeel geen leuke werkvorm te vinden, 
 dan vraag je tips aan je collega’s, je zoekt of vraagt online of 
 je bekijkt de eerdere trainingen die je hebt gegeven.

-  Tot slot leg je de materialen die je nodig hebt klaar.

DE 
PROGRAMMA-

MAKER
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DE ‘IK WIL EERST ALLES WETEN’ MAKER

De stappen die de ‘Ik wil eerst alles weten’ maker zet:

-  Je wil zelf graag een (online) training geven over een onderwerp waar je veel van weet,
 een onderwerp waar je hart ligt.

-  Voordat je de training maakt, struin je internet af en lees je eerst allerlei boeken
 over het onderwerp van je training. Ook al kost het je heel veel tijd, je wilt 
 wel goed beslagen ten ijs komen.

-  Ook verdiep je je in het maken van een (online) training. Ook daar lees je eerst 
 meer informatie over.

-  Je start met het formuleren van de doelen van je training.

-  Op basis van de doelen stel je je programma samen.

-  Daarnaast verdiep je je naar aanleiding van de doelen nog een keer  
 extra in het onderwerp zodat je echt van de hoed en de rand weet.  
 Je wilt tijdens je training namelijk geen vragen krijgen waar je geen  
 antwoord op hebt. Dus lees je ook net nog wat meer theorie dan   
 alleen maar de theorie waar je het over gaat hebben.

- Je legt de laatste hand aan je programma en je bent klaar om 
 de training te geven.

DE 
‘IK WIL EERST 
ALLES WETEN’ 

MAKER
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DE CHECKER

-  Je gaat een (online) training geven over een onderwerp waar jij veel van weet.

-  Je gaat in gesprek met je opdrachtgever en met de deelnemers om er achter 
 te komen wat er aan bod moet komen in de training en wat de behoefte is van 
 de opdrachtgever en de deelnemers.

- Je zet op een rij welke onderwerpen je aan bod wil laten komen en bedenkt 
 welke theorie daarbij hoort. Ook bedenk je welke leuke werkvormen (oefeningen) 
 je kunt doen.

-  Je hebt al best wel veel leuke werkvormen in je rugzak maar voor de 
 zekerheid ga je nog even sparren met je collega’s om op nog meer 
 werkvormen te komen.

- Je maakt keuzes en stelt je programma samen. Je maakt een gedeelte  
 van je training en dan leg je het weer even weg. Een paar dagen later  
 ga je er weer verder mee. Je checkt nog een keer wat je al had. 
 Is dat echt wel goed? Als je daar tevreden over bent, ga je verder 
 met het maken van de rest van de training.

-  Voor de zekerheid check je ook nog even bij je collega’s of je 
 training klopt bij de behoefte die de opdrachtgever en de 
 deelnemers hebben en of de training goed in elkaar zit.

DE CHECKER
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- Je maakt je programma met trainershandleiding. In deze handleiding staat stap voor stap  
 omschreven per werkvorm wat je moet doen als trainer en de benodigde materialen.

- Je programma is rond en voor de zekerheid bedenk je nog een extra werkvorm 
 die je als het nodig is kunt toepassen.

- Je zorgt dat alle materialen er tiptop uitzien. Denk bijvoorbeeld aan je Powerpoint en 
 aan de hand-outs die je uitdeelt.

DE CHECKER
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IN WELK TYPE HERKEN JIJ JE HET MEEST? 
(MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

 Powerpointer

 Programmamaker

 Ik wil eerst alles weten maker

 Checker

WAT BETEKENT JOUW TYPE VOOR JE TRAINING?

Welk type trainingmaker je ook bent, bij elk type zijn er zaken die je heel 
erg goed doet, punten die je waarschijnlijk zelf ook heel belangrijk vindt. 

Ook zijn er bij elk type nog punten te noemen waar nog winst te  
behalen valt voor jou. Deze deel ik graag met je!

HOE MAAK JIJ 
JE TRAINING?
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DE POWERPOINTER

Jij, als Powerpointer, weet heel erg veel over je vak. Je weet van de hoed en de rand en  
je hebt op bijna alle vragen van je deelnemers een antwoord.
Voor je deelnemers is dat super fijn. Ze merken dat jij hun vragen op een goede manier
beantwoordt en dat ze echt verder komen.

Ik vermoed dat je het prettig vindt om gestructureerd te werken. En dat je precies  
weet wat je wil bereiken in een dag. Voor deelnemers is dit heel erg prettig. Zo weten  
ze waar ze aan toe zijn, wanneer ze pauze hebben en wat ze mogen verwachten van  
de (online) training. Zeker voor introverte deelnemers is dit heel erg prettig. 
Voor introverte deelnemers kost een training vaak al heel erg veel energie. 
Als ze niet weten waar ze aan toe zijn, er geen duidelijk programma is, dan kost dat nog 
weer extra energie. Introverte deelnemers zijn dan ook heel erg blij met jouw structuur.

Je hebt het gevoel dat je alles moet delen; als ze 1 onderdeel niet hebben gehad  
dan hebben je deelnemers geen volledig beeld.  
Ik kan me dan ook voorstellen dat je het moeilijk vindt om keuzes te moeten maken. 
Welke informatie geef je wel en welke geef je niet?

Aan het einde van de training ben je gesloopt. Je hebt alles gegeven. 
Als feedback hoor je wel eens dat je training als eentonig  of saai gezien wordt.

Je deelt al je kennis die je hebt maar je kunt je deelnemers er niet echt ‘bij’  
houden. Doordat je veel en lang aan het woord bent en je alles hebt gegeven  
is het niet gek dat je moe bent aan het einde van de training.
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WAAR LIGT JOUW WINST?

KEUZES MAKEN
Jij, als Powerpointer weet heel erg veel van je vak. Omdat je zoveel weet is het lastig om
keuzes te maken. Wat je helpt is het doen van een intake met je opdrachtgever en met je
deelnemers zodat je er echt achter kunt komen waar ze behoefte aan hebben en je de
juiste onderwerpen kunt kiezen. Bovendien sluit je (online) training dan ook naadloos aan  
op de behoefte van je deelnemers.

LEERDOELEN MAKEN
Het helpt je om concrete leerdoelen te maken zodat je een gestructureerde training  
kunt maken. Jij, als Powerpointer hebt al een gestructureerde training alleen heb je deze  
gebaseerd op de structuur van de Powerpoint. De Powerpoint die je hebt gemaakt  
bepaalt het programma. Krachtiger zou het zijn als je leerdoelen het programma bepalen. 
Dat je vanuit de leerdoelen bedenkt met welke oefening je het leerdoel kan behalen. 
En, dat kan dus ook iets anders zijn dan een Powerpoint.

IN BEELD BRENGEN HUIDIGE EN GEWENSTE SITUATIE
Om leerdoelen te kunnen maken is het belangrijk dat je in beeld hebt wat de huidige
situatie is van de deelnemers voorafgaand aan de training. Wat weten, begrijpen of
kunnen de deelnemers nu over jouw onderwerp?

Ook is het belangrijk dat je weet wat de gewenste situatie is van de deelnemers na
afloop van de training. Wat moeten de deelnemers na afloop van de training weten,
begrijpen en kunnen?
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Deze informatie haal je uit de intake met de opdrachtgever en met de deelnemers. 
Als je dit doet kun je een training maken die echt optimaal aansluit bij jouw opdrachtgever 
en deelnemers. Je laat aan bod komen wat ze echt willen leren. Ze zullen eerder 
gemotiveerd zijn en jouw keuzeprobleem is opgelost. ;-)

WERKVORMEN
Als Powerpointer zet je met name Powerpoint in als werkvorm. Een werkvorm is een
oefening die je in kunt zetten in je training om het leerdoel te behalen. De leerdoelen  
kun je halen uit de intake met de opdrachtgever en de deelnemers. Als je de leerdoelen
duidelijk in beeld hebt kun je heel concreet gaan kiezen welke werkvormen je in gaat
zetten in je training. Werkvormen die er ook voor gaan zorgen dat je deelnemers het
niet alleen maar horen maar ook echt gaan begrijpen en gaan toepassen. Dat ze echt  
iets kunnen na afloop van jouw training!

RUST
Je bent regelmatig gesloopt na afloop van je training. En, dat is ook logisch, je hebt alles
gegeven en je bent veel aan het woord geweest. Doordat je werkvormen in zet krijg jij
ook even een momentje van ‘rust’. Je bent even niet aan het woord.

MAAK EEN TRAINERSHANDLEIDING
Jij houdt van houvast. En dat is ook super fijn voor jou en voor je deelnemers. Want,  
hoe beter je een structuur hebt, hoe relaxter je voor de groep staat. Jij, als trainer weet
precies wat er gaat gebeuren en je deelnemers ook. Je weet ook wat je niet gaat doen  
en je kan daardoor je deelnemers gemakkelijker ‘sturen’. Om deze structuur en houvast  
te hebben kun je een trainershandleiding maken. DE
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In je trainershandleiding staat uiteraard het programma omschreven, maar ook de  
leerdoelen per werkvorm en stap voor stap omschreven hoe je de werkvorm moet uitvoeren.

MAAK MINDER GEBRUIK VAN POWERPOINT
Jij bent een echte Powerpointer. Je weet goed hoe Powerpoint werkt en je vindt  
het belangrijk dat je Powerpoint er goed uit zit. Wat je misschien wel merkt is dat je
deelnemers er niet altijd helemaal bij zijn. Je vindt eigenlijk dat ze al snel afgeleid zijn
terwijl je met zoveel passie je verhaal aan het vertellen bent…

De spanningsboog van deelnemers ligt over het algemeen tussen de 10 en 20 minuten, 
voor een live training in een zaal. Voor een online training is dat korter.   
Je kunt je misschien voorstellen als je een groot deel van je (online) training Powerpoint  
gebruikt, dat je deelnemers er dan niet altijd helemaal ‘bij’ zijn. Kijk of je minder gebruik  
kan maken van Powerpoint en andere werkvormen kunt inzetten.

FOCUS OOK OP INZICHT EN VAARDIGHEID
Je wilt graag dat je deelnemers niet alleen weten wat ze moeten doen, maar het na je
training ook begrijpen en echt kunnen. Door je powerpoint en je uitleg weten ze het aan
het einde precies. Maar ze begrijpen het waarschijnlijk nog niet en kunnen het zeker  
nog niet. Daarvoor moeten ze oefenen.

Je kunt het vergelijken met leren fietsen. Als je een video bekijkt van hoe je moet fietsen
dan weet je het misschien, maar je kunt het nog niet. Om echt te kunnen fietsen zul je
veel moeten oefenen. Dus, wil je dat je deelnemers het ook begrijpen en kunnen dan  
zul je werkvormen moeten toevoegen aan je training.
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KORTOM, HIER VALT VOOR JOU WINST TE BEHALEN:

-  Maak keuzes, je kunt niet alles. Maak deze keuzes naar aanleiding van de intake
 met de opdrachtgever en met de deelnemers.

-  Maak leerdoelen op basis van de huidige en gewenste situatie zodat je leerdoelen
 het programma bepalen.

-  Zet werkvormen in. Met welke werkvormen (oefeningen) ga je de leerdoelen
 behalen?

-  Omschrijf dit stap voor stap in de Trainershandleiding.

-  Maak minder gebruik van Powerpoint.

-  Focus ook op inzicht en vaardigheid.
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DE PROGRAMMAMAKER

Jij, als programmamaker vindt een programma belangrijk. Je gaat in gesprek  
met de opdrachtgever zodat je van hem hoort wat de deelnemers willen leren.  
In je programma komen veel leuke werkvormen en je zorgt voor afwisseling.

Voor je deelnemers is dit fijn. Je hebt je verdiept in de vraag en kan daardoor  
een programma opstellen dat ook past bij de deelnemers.
De energie blijft hoog in je (online) training, je houdt je deelnemers er bij door je  
afwisseling in het programma.

Bij het kiezen van je werkvormen is het voor jou belangrijk dat het leuke werkvormen
zijn. Je wilt je deelnemers een leuke dag bezorgen. Dus dat is waar jij je keuze voor  
een werkvorm op baseert. Je krijgt dan ook vaak te horen dat je trainingen zo leuk zijn.

Je merkt wel regelmatig dat je niet altijd het resultaat bereikt wat je voor ogen had.  
Met de ene groep bereik je meer dan met de andere. Ook vraag je je regelmatig af  
of de deelnemers echt gaan toepassen wat ze in je training hebben geleerd.  
En daar baal je eerlijk gezegd wel van.
Het lijkt wel alsof je training niet altijd helemaal aansluit. Je merkt bijvoorbeeld  
dat deelnemers eerder willen stoppen, niet mee willen doen met de werkvormen, 
afgeleid zijn ze kletsen bijvoorbeeld met de andere deelnemers of kijken regel-
matig op hun telefoon.

Blijkbaar hebben deelnemers andere verwachtingen dan dat jij hebt  
van de training.

09.00 uur 

Kennismaking

Werkvormenboek
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WAAR LIGT JOUW WINST?

INTAKE DEELNEMERS
Jij, als programmamaker, gaat in gesprek met je opdrachtgever. Het is heel goed dat  
je dit doet. Je hoort wat de situatie van de deelnemers is volgens je opdrachtgever.  
De winst die je nog kan behalen is om ook in gesprek te gaan met je deelnemers.  
Wat speelt er daadwerkelijk bij hen? Het kan namelijk best dat de opdrachtgever  
daar niet helemaal een goed beeld over heeft. Zo kun je ook individueel vragen wat  
je deelnemers echt willen leren tijdens de (online) training en kun je tijdens je training  
daar optimaal op in spelen.
Zo wordt je training nog waardevoller voor je deelnemers en is de kans dat ze dat  
wat ze bij jou in de training leren echt gaan toepassen ook veel groter.

IN BEELD BRENGEN HUIDIGE EN GEWENSTE SITUATIE
Uit de intakes die je met de opdrachtgever en de deelnemers doet kun je de huidige  
en de gewenste situatie halen.
De huidige situatie: wat weten, begrijpen en kunnen de deelnemers nu over jouw
onderwerp?
Maar ook, de gewenste situatie: wat moeten de deelnemers na afloop van de training
weten, begrijpen en kunnen? 

Als je dit doet kun je een training maken die echt optimaal aansluit bij jouw
opdrachtgever en deelnemers. Je laat aan bod komen wat ze echt willen leren.  
En je kunt de werkvormen daar ook op uitkiezen of bedenken.
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WERKVORMEN MET EEN EXPLICIET DOEL
Als programmamaker vind je werkvormen terecht belangrijk. Wat je training nog veel
sterker maakt is dat je heel bewust je werkvormen kiest. Dus niet alleen kiezen voor
werkvormen die ‘leuk’ zijn, maar juist ook voor werkvormen waarmee je een bepaald
doel behaalt. Je wilt nu eenmaal dat je deelnemers ook iets leren! Daarom is het
belangrijk om leerdoelen te formuleren.

LEERDOELEN MAKEN
Je kunt je leerdoelen pas formuleren als je de huidige en de gewenste situatie in beeld
hebt gebracht. Op de ‘afstand’ die er is tussen de huidige en de gewenste situatie,  
de gap, formuleer je de leerdoelen. Je wil er immers voor zorgen dat ze na afloop  
de gewenste situatie bereiken.

Leerdoelen kun je formuleren op 3 niveaus. Kennis (weten) inzicht (begrijpen) en
vaardigheden (kunnen). Je wilt namelijk graag dat je deelnemers niet alleen weten wat
ze moeten doen, maar het na je (online) training ook begrijpen en echt kunnen. Je kunt het
vergelijken met leren fietsen. Als je een video bekijkt van hoe je moet fietsen dan weet  
je het misschien, maar je kunt het nog niet. Om echt te kunnen fietsen zal je moeten
begrijpen hoe het moet en daarna veel moeten oefenen. Dus, wil je dat je deelnemers  
het ook begrijpen en kunnen dan zul je ook specifiek leerdoelen moeten toevoegen  
op deze niveaus.

Nadat je de leerdoelen geformuleerd hebt kun je ze ordenen. Ze vormen dan de  
rode draad in je training. Doordat jij als trainer je leerdoelen scherp hebt en daar je  
training verder rond opbouwt kom je ook daadwerkelijk daar uit waar je uit wil komen.  
En kun je dus werkvormen zoeken die ervoor zorgen dat jij je leerdoelen behaalt. DE
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Je hebt daardoor niet alleen maar een leuke dag met een lekkere lunch maar behaalt  
ook echt de doelen en het resultaat dat je voor ogen had.

MAAK EEN TRAINERSHANDLEIDING
Je hebt als programmamaker natuurlijk al een programma. Een trainershandleiding  
gaat echter veel verder dan alleen een programma. Het is een handleiding waarin stap  
voor stap staat wat jij nodig hebt als trainer. En, deze is zo duidelijk dat een collega  
het zonder extra toelichting van jou je training zo zou kunnen overnemen.  
Het is een programma met tijdsaanduiding en per werkvorm uitgewerkt wat het doel is,  
wat je moet voorbereiden, welke materialen je nodig hebt en stap voor stap hoe de  
werkvorm gaat en wat je moet zeggen tegen de groep. Ook vind je hierin een materialen-
lijst en de hand-outs of andere materialen die je wil uitdelen aan de groep.

Deze handleiding geeft je houvast. Je weet precies wat je wanneer moet doen als je  
de training geeft. Daarnaast weet je duidelijker wat je wel en niet gaan doen.  
En, doordat je het programma volgt weet je precies dat waar je van plan was om uit te  
gaan komen met de groep je daar ook uit komt. Dat je deelnemers echt de leerdoelen  
die jij vooraf had gesteld hebben bereikt. Ze weten, begrijpen en kunnen daadwerkelijk  
dat wat jij vooraf bedacht had.

DE
 P

RO
GR

AM
M

AM
AK

ER

21 LEER TRAINEN VANUIT JE VAK



KORTOM, HIER VALT VOOR JOU WINST TE BEHALEN:

- Intake met de deelnemers; kom er achter wat zij willen leren, waar zij  
 tegenaan lopen

-  In beeld brengen huidige en gewenste situatie zodat je op basis hiervan een
 gedegen programma kan maken en je echt het gewenste resultaat behaalt

-  Leerdoelen formuleren op kennis, inzicht en misschien wel vaardigheden

-  Werkvormen kiezen niet alleen maar of ze leuk zijn, maar kijken dragen ze echt
 bij aan het leerdoel dat ik heb opgesteld?

-  Maken van een trainershandleiding waarin stap voor stap staat wat jij nodig hebt
 als trainer.
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DE ‘IK WIL EERST ALLES WETEN’ MAKER

Jij, de ‘Ik wil eerst alles weten maker ‘ bent ontzettend gemotiveerd om een zo goed
mogelijke training te geven. Of dat nu een training in een zaal is, een online training,  
of je het combineert. Je wil je deelnemers alles geven en verdiept je daarom heel erg  
goed in de theorie en de laatste ontwikkelingen. Je hebt dan ook op iedere vraag een  
antwoord, dat kan ook bijna niet anders door zo’n grondige voorbereiding. Je gaat grondig 
te werk en maakt je (online) training op basis van de doelen die je hebt gesteld.

Wat je merkt is dat je lang met je training bezig kan zijn. Je leest steeds weer wat nieuws
en voor je gevoel is je training nooit echt af. Dat maakt het misschien ook wel spannend
om hem te geven. Bij sommige ‘ik wil eerst alles weten makers’ komt het er nooit van,  
de training is namelijk in hun ogen nooit ‘af’ genoeg om hem echt te geven.  
Misschien dat jij dat ook wel herkent.
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DE ‘IK WIL EERST ALLES WETEN’ MAKER

DURF KEUZES TE MAKEN
Je wil eerst alles weten. Je verdiept je dan ook in alles wat ook maar enigszins met je  
(online) training te maken kan hebben. Dit hoeft echt niet. Je hoeft niet alles te weten. 
Je mag je training afkaderen. Durf keuzes te maken en houd jezelf daar ook aan. 
Bereid je op die onderwerpen voor en niet meer. Dit kun je onder andere doen door 
een intake te houden met je opdrachtgever en je deelnemers.

INTAKE MET JE OPDRACHTGEVER EN DEELNEMERS
Een intake doen met je opdrachtgever en je deelnemers helpt je om keuzes te maken
over de inhoud van je training. En, als je de keuzes hebt gemaakt kun je ook veel sneller
je training ontwerpen. In de intake kom je er achter wat er echt speelt en wat het
belangrijkste is wat de deelnemers willen leren. 

BRENG DE HUIDIGE EN DE GEWENSTE SITUATIE IN BEELD 
Heb je de intake gedaan, dan kun je in kaart brengen wat de huidige en wat de gewensite 
situatie is. De huidige situatie: wat weten, begrijpen en kunnen de deelnemers nu over  
jouw onderwerp? De gewenste situatie: wat moeten de deelnemers na afloop van de  
training weten, begrijpen en kunnen? Door dit te doen, krijg je duidelijk in beeld wat er  
echt nodig is. En, waar jij je dus echt in moet verdiepen maar vooral ook, waar niet in. :)

LEERDOELEN AANSCHERPEN
Je weet al dat het belangrijk is om te werken met leerdoelen. Dat is heel fijn want DE
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leerdoelen zijn een hele belangrijke basis voor het ontwerp van je training. 
Waar voor jou nog winst te behalen is, is om je leerdoelen op basis van de huidige en 
de gewenste situatie te formuleren.

Als je de huidige en de gewenste situatie in beeld hebt kun je de leerdoelen formuleren.
Op de ‘afstand’ die er is tussen de huidige en de gewenste situatie, de gap, formuleer je
de leerdoelen. Je wil er immers voor zorgen dat ze na afloop de gewenste situatie
bereiken.

Leerdoelen kun je formuleren op 3 niveaus. Kennis (weten) inzicht (begrijpen) en
vaardigheden (kunnen). Je wilt namelijk graag dat je deelnemers niet alleen weten wat
ze moeten doen, maar het na je training ook begrijpen en echt kunnen. Je kunt het
vergelijken met leren fietsen. Als je een video bekijkt van hoe je moet fietsen dan weet  
je het misschien, maar je kunt het nog niet. Om echt te kunnen fietsen zal je moeten
begrijpen hoe het moet en daarna veel moeten oefenen. Dus, wil je dat je deelnemers  
het ook begrijpen en kunnen dan zul je ook specifiek leerdoelen moeten toevoegen op  
deze niveaus.
Nadat je de leerdoelen geformuleerd hebt kun je ze ordenen. Ze vormen dan de rode
draad in je training. En helpen jou ook om alleen dat voor te bereiden wat je echt voor
moet bereiden, waar een leerdoel voor op is gesteld.

INZET WERKVORMEN
Om een interactieve (online) training te krijgen die ook echt blijft hangen bij jouw  
deelnemers, raad ik je aan om gebruik te maken van diverse werkvormen. Werkvormen zijn
oefeningen die je inzet om het leerdoel te behalen. Ga dus pas op zoek naar werkvormen
als je de leerdoelen hebt geformuleerd, zodat je werkvormen er ook echt voor zorgen
dat je de leerdoelen haalt. DE
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Werkvormen zorgen er ook voor dat je deelnemers het niet alleen maar weten,  
maar ook begrijpen en misschien ook wel het geleerde uit jouw training echt na  
afloop kunnen toepassen op hun werkplek.

MAAK EEN TRAINERSHANDLEIDING
Je hebt al een programma, dat is al heel erg goed. Een trainershandleiding biedt je  
nog meer. Het is een handleiding waarin stap voor stap staat omschreven wat jij nodig  
hebt als trainer.

En, deze is zo duidelijk dat een collega zonder extra toelichting van jou je training zo  
zou kunnen overnemen. Het is een programma met tijdsaanduiding en per werkvorm
uitgewerkt wat het doel is, wat je moet voorbereiden, welke materialen je nodig hebt en
stap voor stap hoe de werkvorm gaat en wat je moet zeggen tegen de groep. Ook vind  
je hierin uiteraard een materialenlijst en de hand-outs of andere materialen die je wil
uitdelen aan de groep.

Deze handleiding geeft je houvast. Je weet precies wat je wanneer moet doen als je  
de training geeft. En, je weet dus ook wat je niet moet doen en waar je je niet op hoeft  
voor te bereiden. Dat scheelt je dus veel voorbereidingstijd.

En, doordat je je doelen zo duidelijk voor jezelf hebt geformuleerd kun je altijd je
deelnemers daar op wijzen. Je kan aangeven aan je deelnemers wat er wel en wat er  
niet binnen je training valt. Dat geeft je houvast.
Daardoor heb je ook minder de behoefte om je in alles te verdiepen.
Houd het duidelijk en simpel voor jezelf en voor de deelnemers. :) 
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KORTOM, HIER VALT VOOR JOU WINST TE BEHALEN:

- Durf keuzes te maken voor je (online) training. Kader je training af en bereid je  
 dan ook alleen op die onderwerpen voor.

- Houd een intake met de opdrachtgever en met de deelnemers zodat je er  
 echt achter komt wat de behoefte is en jij je training daarop kan aanpassen.

- Breng de huidige en gewenste situatie in beeld

- Scherp je leerdoelen aan. Formuleer deze op basis van de huidige en gewenste
 situatie en formuleer ze op kennis, inzicht en misschien ook wel vaardigheidsniveau.

-  Zet werkvormen in. Bekijk, met welke werkvorm kan ik het leerdoel behalen?

-  Maak een trainershandleiding zodat je stap voor stap ook tijdens de training weet
 wat je moet doen en waarom je het moet doen.
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DE CHECKER

Jij als checker vindt het belangrijk om goed te checken bij zowel de opdrachtgever  
als bij de deelnemers wat hun behoefte is. Je wil graag je (online) training zo goed  
mogelijk op hun afstemmen. Je hebt al een behoorlijke rugzak vol met werkvormen  
en je trainersmaterialen zien er heel verzorgd uit.

Je merkt wel dat je erg lang bezig bent met het maken van je training. Je wil zeker weten
dat je het goed doet en checkt daardoor heel veel bij anderen of je het goed doet en  
of je inderdaad op deze manier met je training goed inspeelt op de behoefte van  
de deelnemers en de opdrachtgever.
Dit maakt je soms onzeker, je blijft je training maar perfectioneren en aanpassen.
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WAAR LIGT JOUW WINST?

OMSCHRIJVEN HUIDIGE EN GEWENSTE SITUATIE
Na het gesprek met de opdrachtgever en de deelnemers ga je al aan de slag met  
het bedenken van de werkvormen. Hierdoor weet je niet zeker of je ook de juiste
werkvormen inzet. Wat je veel beter kunt doen is eerst de huidige en gewenste  
situatie omschrijven.

De huidige situatie: wat weten, begrijpen en kunnen de deelnemers nu over jouw
onderwerp? Maar ook, de gewenste situatie: wat moeten de deelnemers na afloop  
van de training weten, begrijpen en kunnen?

Door dit te doen, krijg je duidelijk in beeld wat de behoefte is van de deelnemers en van  
de opdrachtgever. Als je dit niet helemaal scherp hebt voor jezelf, blijf je onzeker of je  
training wel helemaal aansluit bij je deelnemers. En, blijf je maar checken bij iedereen.

LEERDOELEN FORMULEREN
Doordat je zo gestructureerd de huidige en de gewenste situatie in kaart hebt gebracht,
kun je ook heel duidelijk de leerdoelen voor de (online) training formuleren. Deze leerdoelen
vormen de rode draad voor je training. Voor jouzelf als trainer, zodat je weet dat je  
echt goed zit en afgestemd hebt op de deelnemers, en voor je deelnemers.

Leerdoelen heb je op 3 verschillende niveaus kennis (weten) inzicht (begrijpen) en
vaardigheid (kunnen). Je wilt namelijk graag dat je deelnemers niet alleen weten wat  
ze moeten doen, maar het na je training ook begrijpen en echt kunnen. 
 DE

 C
HE

CK
ER

29 LEER TRAINEN VANUIT JE VAK



Je kunt het vergelijken met leren fietsen. Als je een video bekijkt van hoe je moet fietsen  
dan weet je het misschien, maar je kunt het nog niet. Om echt te kunnen fietsen zal je  
moeten begrijpen hoe het moet en daarna veel moeten oefenen.  
Dus, wil je dat je deelnemers het ook begrijpen en kunnen dan zul je ook specifiek  
leerdoelen moeten toevoegen op deze niveaus.

WERKVORMEN
Het opstellen van leerdoelen helpt je ook heel erg bij het zoeken naar werkvormen.  
Dus ga pas op zoek naar werkvormen nadat je je leerdoelen hebt opgesteld.  
Naar werkvormen (oefeningen) die er voor zorgen dat je de leerdoelen behaald.

Doordat je een heel duidelijk weet voor welk leerdoel je een werkvorm nodig hebt
wordt het zoeken naar een werkvorm veel makkelijker. Of kun je hem zelfs zelf maken.
Ook weet je daardoor zeker dat je de goede keuze maakt, je hebt je doelen namelijk
geformuleerd naar aanleiding van de input die je hebt gekregen van de opdracht- 
gever en de deelnemers. Je hoeft niet meer af te wijken van je pad of het te checken.  
Je zit gewoon goed.

TRAINERSHANDLEIDING + LEERDOELEN
Wat jij als checker al heel goed doet is dat je al een trainershandleiding maakt.  
Je hebt het programma al stap voor stap omschreven. Voeg hier per werkvorm nog  
heel concreet het leerdoel aan toe. Welk leerdoel ga je met welke werkvorm behalen?

Zo weet jij als trainer zelf waar je op moet sturen tijdens de uitvoer van de werkvorm
maar kun je dit ook heel duidelijk aan geven aan je deelnemers tijdens het uitvoeren  
van je werkvorm. Zo weet ook de deelnemer precies wat hij er aan heeft. DE
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En, ontstaat er bijvoorbeeld een discussie tijdens de training die niet over het
onderwerp en het leerdoel gaat dat je voor ogen hebt? Dan kun je je deelnemers  
hier ook op wijzen en de discussie netjes afronden. Jij hoeft je dan niet onnodig in  
alle aangrenzende onderwerpen te verdiepen en de deelnemers krijgen tijdens  
de (online) training precies wat ze graag willen.
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KORTOM, HIER VALT VOOR JOU WINST TE BEHALEN:

- Omschrijf de huidige en gewenste situatie

-  Formuleer op basis van de huidige en de gewenste situatie leerdoelen

-  Formuleer leerdoelen op kennis, inzicht en misschien ook wel vaardigheden

-  Bepaal op basis van de leerdoelen welke werkvormen je gaat inzetten om 
 het leerdoel te behalen

-  Maak een trainershandleiding en verwijs per werkvorm naar het leerdoel  
 dat je behaalt met die werkvorm
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WAT NU?

Je weet nu welke soort trainingmaker je bent. En je hebt gelezen wat je al heel goed  
doet en waar winst te behalen valt. Misschien denk je nu, pffff… en zie je er tegenop  
om je training te gaan maken. Of dat nu een online training is, een training in een zaal  
of dat je het combineert.

Het is niet zo gek dat je het lastig vindt om een training te maken. Zoals je hebt kunnen
lezen komt daar veel bij kijken. Bovendien is het lastig om keuzes te maken als je veel
over een bepaald onderwerp weet. Sterker nog, hoe meer je weet, hoe lastiger het is!
Want wat stop je wel en wat stop je niet in je training? Daarom is het ook zo lastig om  
in je eentje een training te maken. Zeker als je dat nog nooit gedaan hebt.

Weet dan dat ik je graag help bij het maken van je (online) training. Zodat jij 
een goede training hebt en relaxed voor de groep kan staan. 
Op de pagina Samenwerken aan je Eigen Training vind je hier meer  
informatie over. Ik leer je wat je nog niet weet. Want zoals je ook hebt  
kunnen lezen, doe je ook al een aantal dingen goed.  
 
Neem gerust contact met me op als je daar meer over wilt weten.

   Janny

WAT NU?
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WIE IS JANNY VAN DER LAAN?

Leer Trainen vanuit je Vak is mijn bedrijf. Ik leid experts op tot trainer. Mensen die
veel over een bepaald vak of onderwerp weten en die daar graag trainingen over willen
geven.

Ik kan je leren hoe je een goede training maakt en hoe je traint op een manier  
die bij jou past zodat jij echt een goede training kan geven. Daarnaast geef ik je  
graag tools zodat je zelfverzekerd voor de groep kan staan.

Dit doe ik in kleine groepen maar ook veel 1 op 1. Ik vind het namelijk erg belangrijk
dat je veel persoonlijke aandacht krijgt zodat je echt een training maakt die echt bij  
jou past. Een training waarover jij je zeker voelt voor de groep.

Hoe we ook samenwerken: van jou komt de inhoud en van mij leer je hoe  
je de inhoud om kunt vormen tot een leuke en goede training.

Kijk voor meer informatie over mij en mijn bedrijf op:

Leertrainenvanuitjevak.nl

   Janny

WAT NU?
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