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Trainen is een vak dat je kan leren!
Beste lezer,
Voor je staat de opleidingsgids van de TrainersAcademie. In deze ‘reisgids’ willen
wij je een beeld schetsen van hoe je bij ons kan groeien als professioneel trainer,
master trainer en trainer|adviseur. Ook voor het uitbouwen
van je trainingspraktijk met een online leeromgeving is dit
jaar ruimte gemaakt.
Trainen is een vak waarin je nooit bent uitgeleerd, een
ontdekkingsreis met steeds weer nieuwe en uitdagende
doelen die je vragen op pad te gaan. De reis aangaan zal je
een beter en gelukkiger professional maken. Wij doen er dan
ook alles aan om jouw leerervaringen uitdagend en
comfortabel, onvergetelijk en interessant vorm te geven.
Nieuwsgierig geworden?
Kijk dan in deze gids welke leerlijnen we voor jou hebben uitgewerkt.
Beginnend, ervaren of master:
In deze reisgids lees je hoe je stappen kunt ondernemen om verder te komen!
De TrainersAcademie heeft sinds 2020 een blended leeraanbod, waardoor je zelf kan bepalen
waar, wanneer en met wie je samen aan het leren bent. Geen onnodige kilometers of uren
onderweg. Wel zinvol on- en offline combineren en genieten van samen sociaal leren, zodat
jouw trainersopleiding toekomstproof is.

Wanneer is het tijd om op reis te gaan?
Als je..
● mensen en/of organisaties wilt helpen alles uit zichzelf te halen.
● mensen wil inspireren om grote stappen te maken in hun persoonlijke
ontwikkeling.
● verlangt naar meer impact.
● van trainen je werk wilt maken, maar de handvatten mist om dit te realiseren.
● een opleiding zoekt die gegarandeerd leidt tot betaald werk.
Lees dan verder …..
Met hartelijke trainersgroet,

Annelies Tegel en Petra Aartsen
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Ervaar de eerste, de beste trainersopleiding
van Nederland
BIJ

DE TRAINERSACADEMIE KRIJG JE RUIM DE TIJD OM JE TE ORIËNTEREN, KENNIS TE MAKEN EN OP

JE EIGEN MOMENT IN TE STAPPEN OP JE EIGEN NIVEAU.

Stap 1: Kom maar aanvliegen!
Wanneer je je wilt professionaliseren in het vak van trainer, start je bij de
TrainersAcademie vrijblijvend:
● met een korte online workshop = webinar over een themareis of
● met de langere Oriëntatieworkshop ‘Trainen als vak’.
Vooraf kan je de trainers-vaardigheden-meter invullen, zodat je een goed
beeld krijgt van wat een trainer allemaal moet kennen en kunnen.
In de oriëntatie workshop ga je ontdekken in welke ontwikkelingsfase je je bevindt en wat je kan
doen om verder te komen in het vak. Hierin ga je ontdekken hoe jij je passie kan inzetten in het vak
van trainer. Voor meer info en inschrijven volg je deze link.

Stap 2: De ontdekkingsreis
De persoonlijke ontdekkingsreis is een individueel traject en volgt op je keuze om je
opleiding bij de TrainersAcademie te doen. Om te ontdekken welke modules in je
opleiding komen, waarin rekening wordt gehouden met jouw voorkeur, ervaring en
vooropleiding start je met je eigen Ontdekkingsreis:
1. Met je ‘why’ in je achterhoofd ga je zelfonderzoek doen waarbij je opnieuw de
vragenlijst invult van je huidige naar de gewenste situatie.
2. Je krijgt een persoonlijke trainersvaardighedenmeter toegewezen zodat je drie
tot vijf mensen uit je omgeving om feedback kan vragen over jouw te
ontwikkelen trainersvaardigheden.
3. Een persoonlijk doelstellend gesprek met Annelies waaruit, rekening houdend
met je budget, het persoonlijke reisplan volgt.
4. Je gaat, ondersteund door Annelies, vaststellen bij wat voor soort bedrijf je
vlieguren wil maken; concreet maak je een pitch en presenteer je jezelf aan
een toekomstig stagebedrijf of wellicht je toekomstig werkgever.
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Stap 3: Hoe ziet mijn opleidingsprogramma er uit?
De TrainersAcademie heeft als doel om deelnemers gedurende een jaar via acht
themareizen, praktijkervaring, coaching en intervisie op te leiden tot Academie Trainer.
Elke themareis duurt vier weken en wordt afgesloten met een toetsing en certificaat.
Vanwege de intensiteit van dit traject kan je het leertraject over langere tijd verdelen
en zodoende deelcertificaten sparen. Met elke themareis ontvang je een stempel in je
paspoort en als je er genoeg hebt, kan je examen doen op de volgende stations:
1. Diplomalijn Professioneel Trainer (groene lijn)
2. Leerlijn Master Trainer (rode lijn)
3. Leerlijn Trainer|Adviseur (blauwe lijn)

De verschillende ervaringsniveaus
Welke niveaus onderscheiden we?
De NOBTRA (Nederlandse Orde van Beroepstrainers) is de beroepsvereniging voor trainers in
Nederland en zij hebben 3 certificeringsniveaus voor trainers:
1. Trainer NOBTRA - Professioneel Trainer niveau II van Kessels (groene lijn)
2. Master Trainer - Professioneel Trainer niveau III (rode lijn)
3. Register Trainer - Professioneel Trainer|Adviseur niveau IV (blauwe lijn)
De diplomalijn Professioneel Trainer is een door de NOBTRA erkende opleiding waardoor je je
inschrijving in het beroepsregister kan doen als Trainer NOBTRA.
Ervaring opdoen
De TrainersAcademie helpt je aan de benodigde vlieguren tijdens de opleiding. Voor diegenen die niet
de mogelijkheid hebben om ervaring op te doen bij hun eigen werkgever, helpen we met het zoeken
van een stageplaats.
Ook als je al trainer bent, is de diplomalijn een uitstekende manier om je registratie bij de NOBTRA
vast te leggen.
Na de gevoerde gesprekken wordt het
opleidingsprogramma samengesteld in de vorm van een
routeplanner; wanneer start je? De routeplanner, jouw
spoorboekje ontvang je op maat zodat je goed
voorbereid kan starten met je reis.
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Waarom de TrainersAcademie?
De TrainersAcademie traint al sinds 1996 en telt ruim 1200 gediplomeerde trainers, coaches en HRD
professionals. Sinds in maart 2020 corona uitbrak heeft de TrainersAcademie haar aanbod van de
Post-HBO opleiding Professional Trainer getransformeerd naar een blended leertraject1.
De TrainersAcademie heeft de volgende wapenfeiten op haar naam staan:
●
●
●
●
●
●

Sinds 2000 heeft het opleidingsinstituut een CEDEO-erkenning (klanttevredenheid van 99,4)
Dit geldt ook voor de CPION erkenning (erkende Post-HBO opleiding en certificering)
Sinds 2010 - Erkende trainersopleiding door NOBTRA
Sinds de invoering is de TA geaccrediteerd door het CRKBO
De TA heeft twee van de acht “Trainers van het Jaar” (NOBTRA) opgeleid
We vermijden de amateuristische route en genieten van de verhalen en
leerervaringen van elkaar tijdens de themareizen die wij voor jou hebben
voorbereid.

Graag zetten wij onze expertise in om jou, met veel plezier, op te leiden tot een unieke professionele
trainer!

1

Definitie blended learning: “Blended learning betreft het optimaliseren en verrijken
van studentgerichte leerervaringen, mogelijk gemaakt door de harmonieuze integratie
van verschillende activerende strategieën, bereikt door de combinatie van fysieke
interactie met ICT.” Last en Jongen in: Blended Learning en Onderwijsontwerp 2021
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PRAKTISCHE

ZAKEN EN PRIJZEN

➔ Samen met je begeleider maak je een keuze welke opleiding en de daarbij horende
themareizen voor jou het meest geschikt zijn
➔ Voor de vier verschillende niveaus heeft de TrainersAcademie een aanbod ontwikkeld
Professioneel Trainer; Master Trainer; Trainer|Adviseur en Academie Trainer. Op pagina 12
vind je de verschillende routes uitgewerkt.
➔ Als je geen diploma hoeft, maar wel graag je trainersvaardigheden wil verbeteren, kan je je
ook inschrijven en een keuze maken uit de losse thema-reizen.
➔ We werken met stempels die je in je paspoort verzamelt; als je gediplomeerd Trainer NOBTRA
wil worden kies je voor het groene leertraject en zal je vijf stempels verzamelen, waarna je
examen kan doen en je officiële diploma ontvangen.
➔ Het rode leertraject bestaat uit twee themareizen en kan je met de nodige praktijkervaring
toeleiden tot het niveau Mastertrainer. Voor dit leertraject moet je drie stempels verzamelen
(de ontdekkingsreis en 2 themareizen) Zie voor verdere toelichting pagina 12
➔ Het ‘blauwe’ leertraject bestaat uit twee themareizen en kan je met de nodige
praktijkervaring toeleiden tot het niveau Registertrainer. Voor dit leertraject moet je drie
stempels verzamelen (de ontdekkingsreis en 2 themareizen). Zie voor verdere toelichting
pagina 12
➔ Het ‘gouden’ leertraject bestaat uit de ontdekkingsreis, 8 themareizen, praktijkervaring,
coaching en intervisie en duurt circa 1 jaar (voor dit leertraject moet je 10 stempels
verzamelen). Zie voor verdere toelichting pagina’s 9, 10 en 11
➔ De themareizen duren vier weken en het aantal sbu’s (Studiebelastingsuren) bedraagt 8 per
week (minimaal)
➔ De reissom voor het groene leertraject Professioneel Trainer is € 5.000
➔ De reissom voor het rode en blauwe leertraject zijn gelijk
en bedragen € 7.500
➔ De reissom voor het gouden leertraject Academie Trainer
bedraagt € 10.000
➔ Voor losse themareizen, van ieder vier weken, vragen wij
€ 1.250
➔ De reissom voor de Ontdekkingsreis is € 350. Dit bedrag
wordt in mindering gebracht op je inschrijving voor de
groene, blauwe, rode of gouden lijn.
➔ Voor een los examentraject vragen wij € 750. Dit is
inclusief herkansing.
➔ Deze prijzen zijn exclusief btw.
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Onze werkwijze tijdens de opleiding is als volgt:
➔ We starten (bijna) iedere vier weken een nieuwe themareis onder leiding van een
toptrainer: de Reisleider.
➔ We zetten de stempels voor de themareizen in je trainerspaspoort als je een
reisverslag hebt gemaakt en de vragen van de reisleider beantwoord zijn.
➔ De persoonlijke ontwikkeling vormt ‘de gouden lijn’ die van begin naar einde loopt;
van kennismaking via intervisie naar examen.
➔ Je kan op ieder moment in het jaar starten, de verschillende stations komen in
perioden van telkens vier weken voorbij.
➔ Onze ‘conducteur’ Annelies begeleidt bij
het onboarden, houdt in de gaten hoe jouw reis
verloopt en knipt het kaartje bij je examen.
➔ Het online werken wordt mogelijk gemaakt
door onze ‘machinist’ Petra. Die modereert de
online leerervaring, zowel voor de reisleiders als
voor jou de reiziger.

Centraal Station
Als er live themadagen zijn, worden die uitgevoerd op centraal station Huize de Bannink, gelegen op
Banninkslaan 4 te Deventer. Dat ziet er chic uit -en dat is het ook- maar niet ‘over de top’, omdat
door slimme samenwerking met de eigenaar van het landgoed een overzichtelijke kosten/baten
verhouding is gecreëerd.
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Vlieguren maken
Ervaring doe je op gedurende het hele leertraject. Het zorgt ervoor dat wat je geleerd hebt direct
kunt toepassen en daarmee de transfer naar de praktijk waarborgt.

Wanneer je examen wilt doen voor het groene leertraject, heb je in ieder geval een trainingstraject
verzorgd waarbij je verantwoordelijk bent geweest voor:
- het ontwerp van de training
- de uitvoering (jij in de lead)
- de evaluatie (aantoonbaar effectief)
Wij helpen je als het nodig is met het vinden van een geschikte stageplek door middel
van:
● namen van contactpersonen bij bedrijven die werkervaring willen bieden (zie
ook lijst van onze strategische partners op de website)
● loopbaangesprekken, waarin we samen op zoek gaan naar jouw ideale plek om
te oefenen
● of door te helpen met de opzet van een nieuw te geven training en samen op
zoek naar een opdrachtgever waar je die training kunt uitvoeren (acquisitie).

“THE BIG 8”
Themareizen waarin je verdieping krijgt en inspiratie, oefening en uitdaging. Dat alles onder leiding
van een ervaren toptrainer die de sporen in dat thema heeft verdiend. Die je verder helpt, verder dan
elke andere trainer die daar niet in is gespecialiseerd.
De onderstaande 8 themareizen, samen met praktijkervaring, coaching en intervisie vormen de
‘gouden’ leerlijn tot Academie Trainer*.

Themareis Training design
Ontwerp een logisch en leuk programma
Als professioneel trainer kan je ook vanuit je eigen onderwerp een
training ontwikkelen. In deze themareis leer je hoe je op basis van
leerdoelen en actualiteit een training ontwerpt die klaar is om uit
te voeren. Je leert de stappen die daarin nodig zijn en hoe je een
logisch design maakt. Je experimenteert met effectieve en
afwisselende werkvormen, passend bij je doel. Je maakt een eigen
design dat jouw verhaal vertelt, dat leuk is om te geven en
uitdagend om aan deel te nemen. Ook is er aandacht voor de rol
van online trainen en blended-learning trajecten zodat je
gegarandeerd aansluit bij de eisen van deze tijd.
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Themareis Groepsdynamica
Diversiteit en groupthink
In deze themareis leer je de verschillende fasen van
groepsontwikkeling (her)kennen. Tevens leer je de verschillen
tussen het trainen van een bestaand team en van een groep
bestaande uit individuele deelnemers. We onderzoeken en oefenen
in het omgaan met diversiteit, niveauverschillen, weerstand en
gedoe in de groep. Je leert de juiste interventies in te zetten en
krijgt antwoord op de vraag: wat is mijn invloed als trainer op het
groepsproces? Fascinerend is het om te zien en te ervaren wat de
zogenaamde onderstroom voor impact heeft op het groepsproces.

Themareis Uitvoeren
Werkvormen + trainingsacteurs
Als je jouw training gaat uitvoeren, kom je al doende in aanraking
met vraagstukken als ‘Hoe creëer ik een veilige leeromgeving? Wat
is er nodig om een goede tijdsplanning te maken? Hoe zien mijn
trainingsmaterialen eruit? Welke werkvormen zet ik in? Je ontdekt
welke stijl van trainen het beste bij je past en al oefenend of deze
stijl ook aansluiting vindt bij je deelnemers. Het faciliteren van een
virtual classroom vraagt weer een andere vaardigheid van je.
Genoeg te beleven dus!

Themareis Persoonlijke
ontwikkeling
Zelfsturing in je rol als trainer
‘Als trainer ben je zelf het instrument’, is een bekende uitspraak
binnen dit vak. Wij beamen dat: als trainer neem je jezelf (je
persoonlijkheid) mee voor de groep. En die persoonlijkheid is
bepalend voor hoe de deelnemers in je groep reageren. Daarom is
het zeer nuttig als je weet wat bijvoorbeeld ‘jouw triggers’ zijn en
hoe je dan reageert. Maar ook: welke overtuigingen neem ik mee
voor de groep? Is je gedrag congruent?

Themareis Leren over leren
Hoe leren mensen nou eigenlijk echt?
Formuleer je eigen visie op leren en krijg daarmee jouw rol als
trainer daarin helder. ‘Op school’ gebruikten we vooral onze
zintuigen; oren, ogen en handen om te leren. Maar diegenen die
een sport beoefenen of een instrument bespelen weten dat leren
ook op heel andere manieren vorm krijgt. Regelmaat, discipline,
problemen oplossen, meedenken met anderen, dialogen voeren, de
context gaan begrijpen, urgentie creëren en neuromarketing zijn
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een greep aan mogelijkheden die we gebruiken om jouw eigen kijk op leren te onderzoeken. Zodat jij
volwassen mensen beter aan het leren krijgt en aan het leren houdt.

Themareis Acquisitie en
Ondernemen
Zelfstandig, autonoom kunnen werken.
Voordat je een training kan gaan geven, zal je een opdrachtgever
moeten hebben. In deze themareis leer je hoe je zo’n
opdrachtgever werft. Je doorloopt het hele verkoopproces, van
intakegesprek tot het afsluiten van de opdracht. Dus, alle stappen,
zoals telefonische acquisitie, eerste gesprek, maken van een
offerte (incl. financiële onderbouwing) en opdracht afsluiten,
komen aan de orde. We laten je kennis maken met wat
ondernemen als trainer kan betekenen.

Themareis ROI |
Organisatieontwikkeling
Return on Investment - effect en meetbaarheid
Van groot belang voor een opdrachtgever is, dat zijn investering in
een training iets oplevert, dat aantoonbaar effect sorteert. Tijdens
de route naar dit station, ga je je bezighouden met de ins- en outs
van evaluatie, meetbaarheid en reflectie. Met als doel om je
opdrachtgever optimaal te kunnen informeren zonder de
vertrouwelijkheid met je deelnemers te schaden. Hierna weet je
hoe je zelf een proactieve rol in kan nemen om de ROI van jouw
trainingsaanbod aan te tonen.

De reis van de Held
Thema: ‘De Reis van de Held is te beschouwen als een TomTom voor
je loopbaan als trainer’ Josien Sneek
Ontdek hoe jouw levensverhaal en dat van anderen universele
patronen kent. Het bijzondere is dat je zelf kiest hoe je daarmee
omgaat om te groeien tot een unieke professional. Als je je bewust
bent van je eigen ontwikkeling, werk je met vitaliteit en kun je het
meest betekenen voor deelnemers aan jouw training, voor teams
en organisaties.
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De groene lijn: Professioneel Trainer
Het ‘groene’ leertraject leidt op tot Professioneel Trainer (Trainer NOBTRA). Wanneer je het diploma
behaald hebt kan je je aanmelden bij de NOBTRA. Benodigde stukken zijn: een kopie van je diploma +
een verklaring dat je minimaal 25 dagdelen aantoonbaar getraind hebt.
Het leertraject bij de TrainersAcademie ziet er dan als volgt uit:
1. Een persoonlijke ontdekkingsreis waarin je bepaalt welke trainingen je gaat geven, welke
persoonlijke ontwikkelpunten je uitwerkt met je persoonlijke coach en welke
trainersvaardigheden je ontwikkelt via een 360 graden feedback.
2. Het volgen van de vier themareizen van de groene lijn: Groepsdynamica, Training uitvoeren,
Training design en Persoonlijke ontwikkeling
3. Intervisiebijeenkomsten met andere deelnemers
4. Trainerservaring opdoen middels je eigen werkplek of een stageplek die je via de TA regelt.
5. Examen waarin je een -gedeelte van- een complete training geeft die door jou zelf is
ontwikkelt en die geevalueerd wordt door de andere deelnemers en drie examinatoren.
In totaal heb je dan vijf stempels van de gouden lijn in je paspoort verzameld!

De rode lijn: Master Trainer
Het ‘rode’ leertraject Professioneel Trainer niveau III - Master Trainer.
Om master trainer te kunnen worden (eisen van de NOBTRA) moet je:
1. Trainer NOBTRA zijn
2. minimaal vijf jaar trainingservaring hebben en
3. minimaal 400 dagen zelfstandige trainers ervaring in de afgelopen zeven jaar
4. vijf referenties van verschillende opdrachtgevers overleggen
5. om de kwaliteit van je aangeboden trainingen te waarborgen heb je gekwalificeerde
vervangers, aan te tonen door verklaringen van trainers die minimaal trainer NOBTRA zijn.
Ter ondersteuning van trainers die zich willen laten registreren als Master Trainer bij de NOBTRA heeft
de TrainersAcademie twee specifieke themareizen: Leren over leren en Acquisitie & Ondernemen.

De blauwe lijn: Trainer|Adviseur (Registertrainer)
Het ‘blauwe’ leertraject leidt je op tot Trainer|Adviseur.
Om register trainer te kunnen worden (eisen van de NOBTRA) moet je:
1. Trainer NOBTRA zijn
2. minimaal vijf jaar trainerservaring en minimaal 400 dagen zelfstandige trainers ervaring in de
afgelopen zeven jaar
3. vijf referenties van verschillende opdrachtgevers overleggen
4. om de kwaliteit van je aangeboden trainingen te waarborgen heb je gekwalificeerde
vervangers, aan te tonen door verklaringen van trainers die minimaal trainer NOBTRA zijn.
5. je kunt volledige trainingstrajecten in een organisatie implementeren
6. je opereert op het niveau van organisatie adviseur
7. je hebt twee specifieke themareizen gevolgd en afgerond.
Ter ondersteuning van trainers die zich willen laten registreren als Register Trainer bij de NOBTRA
heeft de TrainersAcademie twee specifieke themareizen: ‘ROI | organisatie ontwikkeling’ en ‘De reis
van de held’.
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Gaan we samen op pad?
Zo, als het goed is heb je nu een beeld over hoe je een goede trainer kan worden.
We hopen dat je zin hebt gekregen in de reis naar jouw nieuwe toekomst als (afhankelijk van je
startpositie) Professioneel Trainer, Master Trainer, Trainer|Adviseur of Academie Trainer.
Inschrijven voor de gratis oriëntatie workshop kan hier: Oriëntatieworkshop 'Trainen als vak'
Als je vragen hebt of wil praten over jouw situatie, neem dan contact met ons op. We helpen je graag
verder!
info@trainersacademie.com en 088-0082288

Annelies Tegel en Petra Aartsen
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Toegift:

Tips voor beginnende trainers
(en misschien hebben ervaren trainers er ook wel wat aan;-))
Tip 1: Je hoeft niet alles te weten
Eén van de grootste angsten van beginnende trainers is dat ze geen antwoord weten op een vraag uit
de groep. Laat je daardoor niet uit het veld slaan, maar geef de deelnemers de kans om van elkaar te
leren door de vraag terug te stellen aan de andere deelnemers. Vaak is er wel iemand die het
antwoord weet en die geef je daarmee de kans om in het middelpunt te staan.Er wordt niet van je
verwacht dat je alles weet, dus ga dat ook niet proberen! De wijsheid hoeft niet altijd via jou te
gaan.
Tip 2: Vraag om hulp
Als je aan een nieuw project begint, hoef je niet opnieuw het wiel uit te vinden. Er zijn namelijk veel
collega trainers die je willen helpen met het design van je training. Vraag hulp en tips voor
interessante werkvormen om in te zetten tijdens je training. En misschien wil diegene ook wel mee
naar je training om je na afloop feedback te kunnen geven. Vraag het en leer ervan!
Tip 3: Zet de deelnemer centraal!
Wat ik vaak zie en waar ik dan met kromme tenen naar luister, zijn collega’s die hun complete C.V.
staan op te dreunen om zichzelf voor te stellen aan de groep. Wat ze niet doorhebben is, dat
deelnemers daar helemaal niet op zitten te wachten. Zet de deelnemer centraal en zorg dat die in
het middelpunt komt te staan! Stel jezelf kort en bondig voor. Als deelnemers je beter willen leren
kennen, vragen ze zelf wel of je meer wilt vertellen.
Tip 4: Je wordt nooit onderdeel van de groep
Over dit onderwerp schrijf ik een heel hoofdstuk in het boek ’10 triggers voor Toptrainers’. De reden
dat ik dit onderwerp belangrijk vind is dat wanneer je bewust bent van het feit dat je nooit onderdeel
wordt van de groep, jezelf de teleurstelling bespaart. Je kunt het in dit werk heel goed doen als je
gepaste afstand houdt van je deelnemers!
Vind je deze tips interessant? Kom dan zeker naar onze oriëntatieworkshop en ontvang
het boek 10 Triggers voor Toptrainers kado.
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