
Opleiding Presentatietrainer
en Presentatiecoach
Vanuit je kern tevoorschijn komen



Inhoud opleiding
Deze opleiding werkt vanuit vijf leerlijnen die we op de volgende bladzijden
verder toelichten. Je werkt aan je eigen persoonlijke proces als mens en als
trainer. 

Wie ben jij, waarom sta je voor de groep, wat is jouw unieke verhaal en wat is
jouw unieke aanbod.

Daarnaast ontwikkel je skills en vaardigheden als trainer met extra aandacht voor
sprekers vaardigheden. Als trainer ben je immers ook een spreker.

Deze opleiding is gericht op professionals die zich in hun werk
bezig houden met coaching en/of training. Of dat nu gaat om
mensen hun stem of verhaal te laten vinden, hun talent te
laten leven of hun potentieel verder te ontwikkelen.

Er is geen speciale kennis vooraf vereist, deze opleiding sluit
aan  bij elk niveau van vooropleiding. Zeker weten of deze
opleiding bij je past? Neem contact op voor een persoonlijke
intake.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

https://speechen.nl/contact/


Jijzelf als mens en trainer

Hierbij kun je o.a. denken aan het 4MAT-model dat je helpt om aan te
sluiten bij alle leervragen. Maar ook het fasenmodel dat je helpt om je
training op te bouwen vanuit logische fasen qua inhoud, leervermogen
en groepsproces. Ook gaan we aan de slag met groepsdynamiek en hoe
je de groep kunt laten meewerken aan het leerproces. We kijken naar
contractwerk, wat dat betekent en hoe dat verandert. Verschillende
leermodellen en hoe die zich verhouden tot jouw taak en rol als trainer.

De structuur van een training

Leerlijnen
De 5 leerlijnen die aan bod komen:

Alle technieken beheersen is niet voldoende. Als je niet weet welke
uitdagingen een groep jou geeft, welke overdrachtspatronen jij ontmoet
en oproept, niet weet waar je eigen angsten en verlangens liggen; dan
blijft het toch een beetje aanmodderen. We gebruiken onder andere het
sprankmodel om inzicht te krijgen.



Het scheppen van een effectief leerklimaat

Hierbij werken we met angst en welkom, weerstand, veiligheid,
comfortzone en leerzone. Maar ook lichaamsgericht werken,
feedback, systemische perspectieven, en principes van de Tao
komen aan bod.

Denk aan storytellingstechnieken, beïnvloedingsmechanisme,
houding, ademhaling, stem, warming-up, rust, beweging,
ontmoeting, structuurtechnieken.

Sprekers principes en technieken

Hoe zorg je voor motivatie, heldere leerdoelen en kaders. Hoe breng
je de theorie aantrekkelijk over, hoe kun je de deelnemers daar zelf
mee aan de slag laten gaan (met effectieve leerervaringen) en hoe
help je deze te integreren in de toekomst? Ook de ideale manier van
voorbereiden komt aan bod en we zullen werkvormen verkennen. 

Trainingstechnieken Deze opleiding is opgenomen in het
beroepsregister voor trainers en

trainers opleidingen van de NOBTRA.



Een groot deel van deze opleiding gaat over het trainen en
begeleiden van mensen op identiteitsniveau in brede zin. De
opleiding is dan ook geschikt voor iedereen die zijn (of haar)
begeleidingswerk naar een hoger level wil brengen. 

Wil je de opleiding volgen zonder de aanvullende
presentatietraining? Dat kan ook!

Op de website van Speechen.nl vind je alle info over deze opleiding. 

www.speechen.nl

De totale opleiding bestaat uit 14 dagen. Dat zijn 10 dagen opleiding
en 4 dagen de ervaring van meedoen aan onze meest uitgebreide
training. De trainingsdagen van deze opleiding worden ondersteund
met huiswerkopdrachten, opdrachten samen met een buddy en
intervisie met mede-deelnemers. De opleiding wordt afgerond met
een examen en een eindpresentatie. 

Coachend boksen
Als onderdeel van de trainersopleiding ga je boksen onder
leiding van bokscoach Lucas Defares. 

Coachend boksen is een van de meest effectieve (en
bovendien leuke) manieren om snel inzicht te krijgen in het
contact met anderen. Zodat je direct aan de slag kunt met dat
waar jij de meeste winst kunt behalen.

http://www.speechen.nl/



