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BV&T opleiding & advies 
Cursus Didactische Vaardigheden

Training Informatie
Bent u trainer of wilt u trainer worden? Gaat u voor
uw eigen organisatie of misschien voor andere
organisaties trainingen verzorgen, maar heeft u het
gevoel nog kennis en vaardigheden tekort te komen?
Tijdens de training Didactische vaardigheden leert u
hoe u ervoor kunt zorgen dat u de stof helder
overbrengt bij uw cursisten. U leert hoe u kunt
omgaan met cursisten en hoe u hen kunt helpen om
hun leerdoelen te bereiken. OpbouwIn deze training
oefent u uw didactische en trainingsvaardigheden. U
leert hoe u een training ontwikkelt. Daarnaast leert u
hoe u de leerstof op een aantrekkelijke en interactieve
manier kunt presenteren en de deelnemers
enthousiast kunt maken. In deze training geeft u uw
medecursisten een (korte) les, die u thuis heeft
voorbereid. Deze les leggen we vast op video. De
trainer en uw medecursisten geven feedback op uw
les. Op basis van deze feedback formuleert u uw
voornemens voor uw praktijksituatie. In elk
trainingsblok krijgt u een praktische opdracht mee.

Programma
» Afgestemd op uw persoonlijke doelstelling
» Lesdoelen formuleren
» Leerstijlen van Kolb
» Lesplannen maken
» Hulpmiddelen gebruiken
» Activerende werkvormen
» Interactie met cursisten
» Omgaan met lastig gedrag
» Omgaan met vragen en reacties

Resultaat
Door middel van deze training ontwikkelt u een
originele zienswijze op opleiden en leren. Hierdoor
bent u in staat om trainen in een breder perspectief te
plaatsen. U wilt immers dat het echte klantprobleem
wordt opgelost en daar is vaak meer voor nodig dan
alleen een training. Daarnaast krijgt u meer inzicht in
uw eigen kracht als trainer. BV&T helpt u uw eigen
identiteit als trainer te vinden en uw talenten op een
krachtige manier te benutten.

Maximaal resultaat
In de training Didactische Vaardigheden vormt
~maatwerk~ steeds het uitgangspunt. Praktijkgerichte
oefeningen, opdrachten en rollenspelen vormen de
basis van al onze trajecten. Door de unieke juiste
match, sluit de onderwerpen in de training direct aan
bij uw dagelijkse praktijk. Hierdoor behaalt u meer
resultaat na de training. U zult de omgang met de
trainer als zeer prettig ervaren.

Voorafgaand aan deze cursus Didactische
Vaardigheden bepalen wij met u het startniveau door
middel van een doelstellings of intake gesprek. Ook
bespreken wij het beoogde eindniveau met u. Tevens
bestaat de mogelijkheid om het niveau van een gehele
afdeling of organisatie te laten bepalen of
functieprofielen te voorzien van kenniseisen. Hiervoor
heeft BV&T een unieke gouden formule ontwikkeld.

Investering

Maatwerk:
In-Company 1 groep:
Deelnemersprijs pp:

Dag(delen) / uren per sessie:
Totaal:

Calculeer uw eigen (groeps)-training
zie www.bvtopleiding.nl

altijd
1550,-

178,-
2 / 4

1728,-

Flexibele agenda/afstemming
Flexibilteit is onontbeerlijk in onze dienstverlening aan
u. Onze trainer zal met u samenwerken om de
Didactische Vaardigheden in te zetten hoe, wanneer
en waar u het nodig hebt. De agenda wordt
bijvoorbeeld met onze trainer persoonlijk afgestemd.
BV&T kan u breed ondersteunen in bijvoorbeeld:
training, gecombineerde leerontwerpen, training voor
trainers, onderzoeken (medewerker- tevredenheid)
workshops, coaching (persoonlijk of per team) en
w.v.t.t.k.

BV&T opleiding & advies

Locatie: In-Company

Telefoonnr: 088-7744333

Mail: fgboerman@bvtgroep.com

Mvrgr, Ingrid BoermanAanbieding geldig tot zondag 18 juni 2023

Wenst u deze aanbieding of andere training? Mail voor meer informatie fgboerman@bvtgroep.nl.
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