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OVER ONS  

"Ons doel is het verbeteren 

van de inzetbaarheid en ar-

beidsproductiviteit van mede-

werkers, door middel van 

praktische  oplossingen voor 

knelpunten bij fysieke belas-

ting, ergonomie en agressie 

op de werkvloer. 

 

We zijn pragmatisch, gedre-

ven en werken voor opdracht-

gevers in heel Nederland. 

 

Op www.corpussanum.com 

leest u meer over hoe we u 

kunnen helpen.” 

Tr a i n  d e  t r a i n e r   
i n  d e  z o r g s e c t o r  

 I n c o m p a n y  +  o p e n  in s c h r i j v i n g    2  d a g en    S p e c i f i ek  v o o r  d e  z o rg s e c to r  

Herken je als trainer iets van de volgende situaties? Je geeft training maar de 

oefening loopt niet zoals je bedacht had. Of een cursist zegt op alles wat je ver-

telt ‘ja maar…’. Het kan ook zijn dat je training best aardig loopt maar dat je 

het gevoel hebt dat je er meer uit had kunnen halen. Of je komt aan het eind 

van de training in tijdsnood. Kortom, situaties waarvan je denkt; als ik dat kan 

verbeteren worden mijn trainingen nog beter. In deze training leer je hoe je 

een nog effectievere training kan geven. 

Doel van de opleiding 

In deze opleiding leer je hoe je je gestructureerd voorbereidt op lesgevende taken en hierdoor een aansprekende, aantrekke-

lijke en vooral effectieve training of workshop kan geven. 

 

Doelgroep 

Trainers in de zorg die meer uit hun training willen halen. Voor beginnende trainers maar ook voor trainers die al langer les 

geven. 

 

Verwachte resultaten 

Na afloop van de training kan je 

• een training gestructureerd voorbereiden in leerdoelen, werkvormen, middelen en organisatie; 

• jouw lesgeefstijl afstemmen op de leerstijl van de cursisten; 

• een training voor collega’s verzorgen en daarbij methodisch en didactisch adequaat handelen; 
 

ben je  

• effectiever in het behalen van je leerdoelen; 
 

en weet je  

• hoe je een training gestructureerd voorbereidt; 

• dat de leerstijl invloed heeft op het leerresultaat van de cursist; 

• hoe je een training onderhoudend en interessant kan laten zijn. 

 

inhoud 

Een goede coach is nog geen goede trainer. In deze eerste training leer je hoe je je voorbe-

reidt op de lesgevende taken. Welke stappen zijn nodig bij het voorbereiden van een trai-

ning? Hoe leg je van te voren vast wat je gaat doen en hoe je dat doet? Daarna komen ver-

schillende leerstijlen en lesgeefstijlen aan de orde. Naast de inhoud en lesorganisatie heb-

ben deze stijlen namelijk invloed op de effectiviteit van de training. Tot slot bereid je (samen 

met je medecursisten) een lessituatie op papier voor, bespreek je dit met elkaar en oefen je. 

In de praktijk is het daadwerkelijk op papier zetten vaak ingewikkelder dan het lijkt. De trai-

ner ondersteunt en geeft feedback. Aan het eind krijg je een huiswerkopdracht ter voorbe-

reiding van de praktijk in dagdeel 2. 
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Eerste Oude Heselaan 340 - 6541 PH - NIJMEGEN  

Kantoor@corpussanum.com 

Bel voor meer informatie of een offerte  (024) 348 24 95 

ONZE TRAINERS  

Alle trainingen, workshops en 

opleidingen worden verzorgd 

door senior trainers met ruime 

ervaring in profit en/of non-

profit branches. Zij werken 

vanuit een totaalvisie op Ge-

zond en Veilig Werken.  

 

De aanpak en werkwijze van-

uit het gedragsmodel zijn 

onderscheidend en  toonaan-

gevend. 

 

WERKWIJZE 

We hanteren een unieke werk-

wijze waarin ervaringsgericht 

(experimenteel) en oplossings-

gericht leren centraal staat. 

Kernwoorden zijn: doen, an-

ders en eenvoud.  Deelnemers 

krijgen opdrachten en worden 

gevraagd casuïstiek in te bren-

gen. 

 

OPEN INSCHRIJVING  

Veel trainingen bieden we ook 

aan als Open Inschrijving. Kijk 

op www.corpussanum.com of 

www.ergocoach-academie.nl 

voor meer informatie. 

Tijdens de tweede training staat het oefenen van de daadwerkelijke trainingssituatie cen-

traal. Je hebt vooraf een (deel van een) training voorbereid en die ga je nu uitvoeren. Jouw 

medecursisten en de docent geven gestructureerd feedback op basis van hun observatie. 

Daarin komen bijvoorbeeld de toepassing van werkvormen, de lesorganisatie en het ge-

bruik van middelen aan de orde maar ook de sterke en zwakke punten met betrekking tot 

het lesgeven en het omgaan met kritische vragen en weerstand. De voorbereiding doe je 

thuis en hierin krijg je begeleiding van de trainer. 

 

Maatwerk 

Alle deelnemers vullen vooraf een digitaal intakeformulier in. Dit materiaal wordt gebruikt 

om de training op maat te maken.  

 

Materiaal 

Je krijgt bij aanvang een uitgebreide reader met achtergrond– en ondersteund materiaal. 

 

Certificaat 

Je krijgt na het volledig doorlopen van de training een deelnamecertificaat. 

 

 

 

“ 
Jolanda de Cloe (Thebe): Super leuke trai-

ning. Je leert welke werkvormen je kan toe-

passen maar je leert ook over hoe je zelf als 

persoon in de training staat.  

 

Chris van der Molen (IJsselheem): Het is 

een leuke training waar je als deelnemer 

enthousiast van wordt. Goede bruikbare 

tips en tools. Heeft inmiddels geresulteerd 

in een vergelijkbare training op locatie voor 

onze ErgoCoaches. Een aanrader. 

” 


