
 

 

Kennis, het is de belangrijkste asset voor bedrijven. Kennisoverdracht binnen      

bedrijven is dan ook cruciaal. Of het nu gaat om kennis over een bepaalde          

werkwijze of over een specifiek project. En of het nu gaat om kennis delen of om het 

bijscholen van collega’s uit aanpalende disciplines. Om die zo belangrijke, veelal 

ook geavanceerde kennisoverdracht te bewerkstelligen, organiseren bedrijven en 

brancheverenigingen cursussen en trainingen. Daarvoor worden doorgaans experts 

gevraagd, zoals u. Het train-de-trainer-programma van HAN helpt u om kennisover-

dracht vakkundig aan te pakken. 

                                                                   Cursussen, post-hbo en maatwerkopleidingen Faculteit Techniek 

Algemeen 

Het opleiden van collega’s en vakgenoten is boeiend en 

uitdagend. Maar het is een vak apart. Het trainen van 

eigen mensen vraagt meer dan alleen het zelf kennen en 

begrijpen hoe het zit. Meer dan het maken van een     

PowerPoint-presentatie met de mooie plaatjes en        

bijbehorend tijdschema. U moet ‘boven de stof staan’, 

zoals dat heet. U moet rekening houden met de          

leerdoelen en de verschillen in voorkennis van de        

deelnemers, goed voor ogen hebben wat u met hen wilt 

bereiken en vervolgens de beste manier bedenken om 

iedereen daar te krijgen. En dan nog het materiaal maken, 

daadwerkelijk voor de groep staan en uw plan uitvoeren. 

Er komt aardig wat bij kijken. In dit                               

Train-de-trainer-programma leert u wat nodig is voor een 

effectieve kennisoverdracht en hoe u daar vorm aan kunt 

geven. De nadruk ligt daarbij op zelf toepassen. 

Doelgroep 

Deze training is bedoeld voor medewerkers van een   

bedrijf die voor vakgenoten en niet-vakgenoten een aan-

sprekende, effectieve cursus of trainingssessie moeten 

opzetten en verzorgen. 

Doelstelling 
Als u de training hebt afgerond, bent u in staat om op een 

didactisch verantwoorde manier een leerbijeenkomst op 

te zetten en uit te voeren, en de leerresultaten te toetsen. 

Leerdoelen 

 Toetsbare lesdoelen formuleren 

 Relevante lesstof selecteren en te          

ordenen volgens een onderwijskundig   
ordeningsprincipe 

 Een leerbijeenkomst didactisch vorm geven 

 Een effectieve leerbijeenkomst verzorgen 

 Een passende toets maken, afnemen en 

beoordelen 

 Kritisch reflecteren op de leerbijeenkomst 

en verbeterpunten benoemen 

 

Locatie 
De training vindt plaats op de campus van de Hogeschool 

van Arnhem en Nijmegen. Deze training kan overigens ook 

incompany worden gegeven. Neemt u in dat geval contact 

met ons op: we stemmen de precieze opzet, tijd en locatie 

graag verder met u af. 

Lestijd 
De training telt 6 wekelijkse lesavonden, met uitzondering 

van de reguliere vakanties in Nederland. De duur per avond 

van deze training is drie uur met een korte pauze                   

(18:00 – 21:15 uur). 

Prijs/Trainingsdata/Aanmelden 
Informatie over de kosten, startdata en mogelijkheid tot aan-

melden zijn te vinden op de website: www.han.nl/deeltijd of 

direct via deze link. 

Certificaat 
U ontvangt een bewijs van deelname bij voldoende          

participatie. Als de opdracht met een voldoende wordt     

afgerond ontvangt u een certificaat Train de Trainer van de 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 

  

http://www.han.nl/opleidingen/cursus/train-de-trainer/


 

                    
Meer informatie 
 
Andrea Bloemendaal, cursuscoördinator   
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen,  
Faculteit Techniek 
Ruitenberglaan 26, 6826 CC Arnhem 
 (026) 365 81 39  
 andrea.bloemendaal@han.nl  
 

 

                            Inhoud van de training 

Macro-ontwerp opstellen 
In de eerste bijeenkomst legt u de basis voor uw     

uiteindelijke resultaat  les (training of cursus). Nadat de 

opleidingsvraag grondig is bestudeerd, formuleert u de 

lesdoelen. Als u die concreet hebt, volgt selectie van 

de lesstof die u wilt behandelen en ordening ervan. 

Daarvoor bekijken we enkele onderwijskundige orde-

ningsprincipes, waarna u een keuze eruit maakt en 

daarmee aan de slag gaat. 

Meso-ontwerp vaststellen 
Volwassen leren anders dan kinderen. Dat is belangrijk 

om rekening mee te houden bij het verdere ontwerp 

van uw lesopzet. U leert verder welke didactische les-

modellen er bestaan en wat de sterke en minder sterke 

punten ervan zijn.  Ook gaan we  kijken naar de grote 

variëteit aan werkvormen die mogelijk zijn. Met deze 

kennis kunt u uw training of cursus verder ontwikkelen. 

Micro-ontwerp uitwerken 
Op basis van het eerdere ontwerp gaan we nu aan de 

slag met het lesplan: een concrete beschrijving van 

elke les, inclusief alle materialen, zoals oefeningen, 

cases, handouts, slides, video’s en                          

demonstratiematerialen. Daarnaast komen nu de   

vaardigheden van de trainer aan bod, waarbij het   

onder meer gaat om presenteren, uitleggen en       

interactie met de groep. 

 

 

 

  

Proefdraaien 
In één van twee bijeenkomsten geeft u een stukje van de 

training of cursus die u tot dusver hebt opgezet. Daarbij ko-

men in het kort vrijwel alle aspecten aan bod. Na de proefles 

krijgt u feedback van medecursisten en van de trainer. En 

uiteraard kijkt u zelf terug op uw ‘training’ en geeft u aan wel-

ke veranderingen u eventueel wilt aanbrengen. De proefles-

sen worden op video vastgelegd, zodat u thuis uw les in alle 

rust kunt bekijken en evalueren. 

Toetsen en terugblikken 
U bent begonnen met het formuleren van leerdoelen. De   

enige manier om erachter te komen of u die hebt behaald is 

door te toetsen. In deze bijeenkomst bekijken we de relatie 

tussen doelen en toetsen en bespreken we enkele manieren 

om passend te toetsen. Daarbij komt ook de wijze van       

beoordelen aan de orde.  Daarnaast bespreken we welke 

lessen er zijn te trekken uit de toetsresultaten en uit de     

evaluatie van de training door de deelnemers en hoe u die 

kunt gebruiken om de training voor de volgende keer aan te 

scherpen. 

In-company 
De HAN heeft expertise in ‘in-company’ trajecten.  

Bij voldoende belangstelling kunnen diverse cursussen/
opleidingen op eigen locatie plaatsvinden.  

In het programma zijn aanpassingen mogelijk die op het 
bedrijf zijn toegespitst.  


