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Ontwerp je eigen training

Beschrijf je onderwerp keuze, je werktitel en je beoogde doelgroep en/of context
waarbinnen je deze training geeft.
Beschrijf wat jou als trainer raakt bij dit onderwerp. Wat is je relatie met je kernvraag? Wat
is jouw ontwikkeling hierin geweest? Hoe kom jij dit tegen in je leven? Wat is het
persoonlijke verhaal dat je hierover kunt delen?

Iedereen heeft een eigen manier van creatief zijn. De één staat onder de douche en heeft een
ingeving, krabbelt wat op papier en voelt dat het rond is. De ander bedenkt een onderwerp en
werkt dat minutieus uit. Het een is niet beter dan het ander. Wel zijn er een aantal fasen in het
maken van een training die handig zijn om -op een bepaald moment in je ontwikkelproces-
mee te nemen voor je presentatie. 

1) Beginkader
Kies een onderwerp / thema waarover je een training maakt. 

2) Oriëntatie
Verken je hele onderwerp in de breedte en de diepte. Brainstorm over de verschillende 
 subonderwerpen die te maken hebben met jouw thema. Breng je keuze mogelijkheden in
kaart. Je hoeft zeker niet alles in je training op te nemen, maar het is goed het hele gebied te
verkennen voor je aan het schrijven gaat. Op die manier kom je niet halverwege op een
zijstroom terecht waar je het eigenlijk écht over wil laten gaan. 

Stel je zelf vragen: als ik niets zou weten over dit onderwerp, wat is het eerste, tweede, derde
dat ik zou willen leren? Wat is het meest onderbelichte onderwerp van dit thema? Waar
maken mensen meestal een andere beslissing of keuze dan ik zou doen in relatie tot dit
onderwerp? Waar gaat het vaak mis? Welke referentiekaders, achtergrond, behoeften,
verwachtingen, verlangens, ervaringen hebben je deelnemers? Welke info wil je ze geven?
Binnen welk groter kader valt je training? Welke leerdoelen komen er aan de orde? Wat is
jouw taak en die van de deelnemers? etc. 

3) Informatie ordenen
Orden je concepten, maak een randorde/volgorde en ga indikken. 'Kill your darlings'. Je kunt
niet alles opnemen in je training. Dus kader af en zorg dat je focus houdt op wat werkelijk
belangrijk is. Alles dat dit niet is, kun je altijd in een vervolg training gebruiken. 

4) Maak een contract met jezelf over de training en kies. 
Besluit wat, wanneer, met wie, hoeveel en ga dat dan ook echt doen. Wat zorgt er bij jou voor
dat je je afspraken met jezelf nakomt? Zorg voor accountability.

5) Verwerk en verdiep
Werk je plan uit. Doe dit volgens het energiemodel, zet de verschillende leerstijlen van Kolb in
en gebruik het Waarom, Wat, Hoe, Waartoe model om iedere oefening uit te leggen.

6) Schrijf je training uit

stappenplan


