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Broedplaats Trainer Persoonlijke Ontwikkeling 

Train de Trainer - Opleiding.  
 
Door Eva Maria Schneijderberg en Hester Macrander 

Deze opleiding is op basis van Verbindende Communicatie, omdat dit een uitermate heldere 
mens-visie en methode heeft. Deze kan je leggen onder vele trainingen die als doel 
persoonlijke ontwikkeling hebben, zoals feedback, gespreksvaardigheden, 
conflictvaardigheden, etc.  
 
Elke maand is er een tweedaagse van oktober tot en met april, behalve in december. De 
blokken vormen samen een Train de Trainer-jaartraject. Deelnemers kunnen ook losse 
modules kiezen. 

Doel 
Je wordt opgeleid tot trainer in het domein van de Persoonlijke Ontwikkeling. Denk aan: 
Verbindende Communicatie, feedback-training, persoonlijke effectiviteit, interpersoonlijke 
communicatie, agressietraining, conflicthantering, gespreksvaardigheden, 
coachingsvaardigheden, Deep Democracy, Socratische gespreksvorming en meer. 
Afhankelijk van jouw achtergrond en in welke wereld jij wil functioneren bepaal je welke 
trainingen jij wil gaan ontwikkelen. We richten ons hoofdzakelijk op de competenties die 
komen kijken bij effectief trainerschap. 
In deze trainingen op het gebied van Persoonlijke Ontwikkeling gaat het altijd om twee 
elementen: je leert mensen nieuwe vaardigheden en geeft ze handvatten, maar vooral gaat 
het om zelfreflectie en transformatie. Het doel van dit soort trainingen is het uitbreiden van 
het gedragsrepertoire. 
 
Certificaat  
Je ontvangt een certificaat. Aangezien wij, de docenten, gecertificeerd trainer zijn in de 
Verbindende Communicatie tellen deze uren als je daarin door wil. Met 100 gevolgde 
trainingsuren en een basis als trainer kan je lid worden van de 'Geweldloze 
Communicatiekring', de vakgroep van trainers op dit gebied. 
Met 60 gevolgde trainersuren kan je deelnemen aan het certificeringstraject voor trainer 
Verbindende / Geweldloze Communicatie. 

Vier pijlers in zes tweedaagsen voor effectief trainerschap: 
Enerzijds gaat het om vaardigheden die bij trainerschap komen kijken, anderzijds gaat het 
ook om een persoonlijk ontwikkeltraject: wat heb jij nodig om een effectief trainer te zijn en 
hoe kom je daaraan? Ook jijzelf doorgaat een transformatie-proces in dit traject. 
-> Persoonlijk competent - wat heb jij nodig om trainer te zijn? 
-> Pedagogisch competent - hoe maak je trainingen veilig, voor jouw deelnemers en jezelf? 
-> Didactisch competent - hoe zet je trainingen op voor diverse doelgroepen? 
-> Vakdidactisch competent - hoe verwerk je de inhoud in oefeningen en opbouw? 
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Voor wie? 
Voor iedereen die het trainerschap aan het ontwikkelen is, of wil bijspijkeren, binnen het 
domein van persoonlijke ontwikkeling en die de effectiviteit daarvan wil verbeteren. 
Het domein van persoonlijke ontwikkeling… Je achtergrond kan een studie psychologie zijn, 
of jeugdzorgmedewerker, of theatermaker, of nog anders. Je neemt dus je eigen 
achtergrond en bagage mee qua inhoud en verdiept deze door het over te dragen in 
trainerschap. 
Wij werken vanuit het gedachtegoed van de Verbindende (ofwel Geweldloze) 
Communicatie, en leiden niet alleen op tot trainers in dat gedachtegoed, maar breder. 
Verbindende Communicatie heeft namelijk een heldere visie op mens-zijn die je onder al 
deze trainingen kunt leggen. 
 
Vereiste voorkennis 
Wij willen graag dat je een basistraining Verbindende Communicatie hebt gedaan, dan 
hebben we daarin allemaal dezelfde basis. Daarnaast zal je waarschijnlijk een en ander 
gedaan hebben aan persoonlijke ontwikkeling, aangezien je in dit domein trainingen wil gaan 
geven. Mocht je twijfelen of jouw basis aansluit: neem contact op! 
 
Informatiedag: Proeverij. 
Kom een dag met ons trainen om te ervaren of dit traject iets voor jou is! We gaan snuffelen 
aan wat deze TdT is, aan elkaar, en of dit iets voor jou is. Je kan kiezen uit een van de twee 
dagen: 19-06- 21 Hester of 28-08- 21 Hester en Eva Maria. Deelname kost € 50,-- 

 
Door wie? Hester Macrander is van oorspring theaterdocent, docent Nederlands, 
gecertificeerd trainer in Verbindende / Geweldloze Communicatie. Als docent-trainer is zij 
verbonden aan Instituut Mentoris, waar zij volwassenen opleidt als zij-instromer voor het 
HBO en MBO. Hester heeft gewerkt in het voortgezet onderwijs en vooral in de vrije 
culturele sector. Ze geeft vele workshops, lessen en trainingen, zowel creatief als zakelijk. In 
Arnhem heeft ze een eigen trainingsstudio, waar ze hoofdzakelijk trainingen geeft in 
Verbindende Communicatie. 
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Eva Maria Schneijderberg komt uit het onderwijs en is gecertificeerd trainer in 
Verbindende / Geweldloze Communicatie. Ook geeft zij als gastdocent trainingen aan 
studenten op de Hogeschool Rotterdam op het gebied van Pedagogisch Klimaat en Inclusie. 
Binnen het onderwijs traint zij lerarenteams en individuele leerkrachten PO en VO in het 
integreren van de vaardigheden van Verbindende Communicatie binnen de schoolsituatie. 
Daarnaast biedt ze open trainingen Persoonlijke Ontwikkeling. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Wat drijft ons? 
 
Trainingen ontwerpen en geven vinden wij eindeloos interessant! Hoe leren mensen? Hoe 
worden ze de beste versie van zichzelf? Wij hebben een sterke visie op leren en willen graag 
dat mensen leren en ontwikkelen vanuit persoonlijke motivatie, vanuit hun inspiratie, in 
gelijkwaardigheid, met elkaar. Leren is bij ons gericht op de ontwikkeling van competenties, 
op het opdoen van inzichten van de deelnemers. Wij willen dit graag doen op een plezierige, 
open en emotioneel veilige wijze. Wij willen talent stimuleren van onze deelnemers en hun 
toekomstige deelnemers! 
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Visie op leren:  

 
Wanneer ga jij aan als leerling, student, deelnemer? Wanneer leer jij echt iets? Vaak als je de 
ruimte krijgt om zelf te onderzoeken en fouten maken niet bestaat. Inspirerende docenten 
dragen ook sterk bij aan leren. Zelf mogen aantonen dat je ergens bekwaam in bent 
geworden, in plaats van afgerekend worden met een toets. Autonomie en gelijkwaardigheid! 
Daarvan gaanleer-hersens aan. Zodra er sprake iss van een dominant systeem, waarin alles 
voor de deelnemer bepaald wordt en er beoordeeld wordt, gaan mensen de dingen doen 
vanuit berekening en niet vanuit intrinsieke motivatie. 

Dus... onze visie op leren en opleiden is: vanuit absolute gelijkwaardigheid. Beoordelen heet 
reflecteren, in openheid. Dat doen we vanuit reflectie, in een dialoog. De deelnemer is 
eigenaar over zijn / haar leren en wij kunnen daaraan bijdragen. Niet andersom. Deze visie 
vinden wij terug in de Verbindende / Geweldloze Communicatie. De geestelijk vader hiervan, 
Marshall Rosenberg, had een duidelijke visie op onderwijs. Het doel van onderwijs is het 
leven te verrijken, in alle opzichten. 

Dus... Ik wij willen graag dat mensen veel leren door in een veilige setting op zoek te gaan 
naar wat werkt en waarom het werkt. Uiteraard hebben deelnemers ook informatie nodig, 
die wij als docent aandragen. Ook leren mensen op onbewust niveau heel veel van nadoen 
(na-apen), dus we geven regelmatig een demo. Maar het werkelijke leren vindt plaats als de 
deelnemer het zich wezenlijk eigen maakt, en het ook anders -op eigen wijze- mag doen! 
Wat ik deze toekomstige trainers op het hart zal drukken: ontwikkel je eigen trainingsstijl en 
ontwikkel je eigen oefeningen, of ontwikkel de oefeningen die je al kent verder door op jouw 
wijze. Voor ons begint leren überhaupt met de vraag: Wat wil je eigenlijk leren? Die vraag 
wordt sowieso te weinig gesteld. Daar gaan de hersens al aan, of niet.  
 

 
Literatuur / uitgangspunten 
 
We baseren ons op een aantal pijlers waar je boeken en artikelen over kunt lezen.  
Dit is geen verplichting. Ook op internet kan je informatie opdoen over deze bronnen. 
 
1. Verbindende / Geweldloze Communicatie, Marshall Rosenberg.  
2. Levenverrijkend Onderwijs, Marshall Rosenberg.  
3. Methode ‘De glijbaan en de trap’, Karin de Galan. 
4. Deep Democracy, Jitske Kramer 
5. Socratische gesprekken en socratische besluitvorming. 
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De tweedaagsen, de blokken, qua inhoud: 

Blok 1: Wie ben jij en wil jij zijn als trainer? 28 en 29 oktober 

Kennis maken met elkaar en met jezelf als trainer 
Wat is je bagage en wat zijn je doelen? 

• Hoe zie jij jezelf als trainer en hoe zien anderen dat? 
• Omgaan met feedback 
• Wat is jouw bagage en wat zijn jouw doelen? 
• Welke drijfveren heb jij om dit te doen? 
• Wat kom je halen  en wat kom je brengen? 
• Jouw CV 
• Jouw motivatie 
• Jouw leerdoelen. 

 
Blok 2: De trainer als leidinggevende persoonlijkheid, 25 en 26 november 

Het gaat in deze training om leidinggevende competenties trainer: presentatievaardigheden, 
de trainer als ‘gastheer / gastvrouw’ en als ‘presentator’. Kortom: de leiding over het proces 
kunnen en durven nemen. Daarin komt aan de orde: 

• met gemak voor en in de groep kunnen staan; 
• met zenuwen om kunnen gaan; 
• de leiding nemen; 
• boeiend zijn; 
• zelfvertrouwen hebben; 
• de basis op orde hebben; 
• lichaam en stem beheersen; 
• contactrijk zijn. 

  

Blok 3 Veiligheid voorop, de verbindende trainer, 6 en 7 januari 2022 

Het gaat in deze training om persoonlijke en pedagogische vaardigheden, zoals 
zelfbewustzijn, zelfbeheersing, empathie en luistervaardigheden, conflict-oplossend 
vermogen. Kortom: de communicatie in en rond de les / training, reflectief vermogen. 

Daarin komt aan de orde: 

• omgaan met ‘lastige’ deelnemers, opdrachtgevers, ouders, collega’s; 
• weerstand erkennen; 
• emoties reguleren; 
• luisteren; 
• feedback geven en ontvangen; 
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• eerlijk uitspreken en verbinding creëren; 
• motivatie aanwakkeren 
• oplossingsgericht werken; 
• coachen. 

  

Blok 4: De didactisch flexibele  trainer, 3 en 4 februari 2022 

Het gaat in deze training om didactische competenties, zoals ‘activerende didactiek’ , 
mensen op een gemotiveerde wijze zelf-ontdekkend laten leren, les- en trainingsontwerpen 
kunnen maken, aansluiten op 21e-eeuwse vaardigheden, zorgen voor motiverende 
opdrachten: kortom, een autonoom trainer kunnen zijn. Daarin komt aan de orde: 

• het leerproces faciliteren; 
• het proces bepalen; 
• ruimte aan de deelnemers geven binnen een duidelijk kader; 
• activerende didactiek en samenwerkend leren; 
• coöperatieve werkvormen 
• oefeningen en lessen ontwerpen. 
• breinleren 

 
Blok 5: Jouw authenticiteit als trainer, 3 en 4 maart 2022 

Zet de training naar jouw hand en geef het jouw stijl! 

• Bestaande oefeningen uitbreiden op jouw manier 
• Nieuwe oefeningen ontwerpen naar jouw doelen en in jouw stijl 
• Voor diverse doelgroepen trainingen kunnen ontwerpen 
• In verschillende tijdseenheden trainingen kunnen ontwerpen 

 
Blok 6: Trainingen geven en feedback verwerken, 21 en 22 april 2022 

Leren van en met elkaar. De praktijk! Ontwikkel en faciliteer een training voor je eigen 
doelgroep, presenteer tijdens deze tweedaagse jouw training aan de groep door het delen 
van een opname daarvan en deel jouw trainingsopzet. Actief vragen om feedback 

• Ontvangen van feedback 
• Geven van feedback 
• Je blinde vlek blijven oprekken 
• Je competenties in beeld brengen 
• Je doelen helder stellen. 
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Concreet: 

Totale tijdsinvestering: 
6 blokken = 12 dagen = 12 uur per blok = 72 uur. Tussentijds intervisie, leeswerk, 
voorbereidend werk. 
Schatting per blok: 8 uur, totaal 48 uur. Totaal dagen + studietijd:  120 uur. 

 
Kosten 

Voor het hele traject: incl. de trainingen, de versnaperingen, zaalhuur, materialen, excl. 
slaapverblijf bij het Nivon: Particulier € 2025,-- p.p., ZZP € 2995,-- p.p.,  Bedrijf: € 4995,-- p.p. 
 
Deelname per blok: 
Particulier: € 337,50 ZZP: € 499,-- Bedrijf: € 832,50 

 
Het verblijf voor het hele traject: Nivonhuis Lage Vuursche, het Koos Vorrinkhuis. 
Alle zes nachten incl lakenpakket, toeristenbelasting en schoonmaak kost voor 6 blokken: 
Voor Nivonleden: 182,-- (prijsverhoging 2022 incl.) 
Voor niet-Nivonleden kost het € 235,-- 
 
Verblijf per blok afhankelijk van of het in een hoog -of laagtariefdeel van het jaar valt. 

Nivonlid 15.80 (laag) – 19,10 (hoog)     
Tarief niet lid  23.70 (laag) – 28,70 (hoog)      
toeristenbelasting 1.22 p.p.p.d  Hygiëne schoonmaak 1.50 p.p. 
In 2022 worden de prijzen iets aangepast. 

 
Nivonlidmaatschap:  
We ondersteunen graag het sympathieke Nivon, het lidmaatschap kost 40,-- per jaar en dat 
heb je er snel uit. Daarmee kan je in alle Nivonhuizen en en Nivon campings in Nederland en 
heel Europa goedkoper verblijven. Ook is het verblijf voor dit traject dan goedkoper en heb 
je het er al uit. 
 
Eten: 
Deze verblijfskosten betreffen het slapen en het drinken + de versnaperingen tijdens de 
training zijn ook inbegrepen. Voor overig eten zorgt ieder zelf, of dat coördineren we met 
elkaar.  

Als de kosten te hoog voor je zijn, neem contact op. 

 


