Training

Inspirerend en Creatief trainen
2 Dagen
Je bent als trainer of docent op zoek naar nieuwe ideeën om je
training nog leerzamer en leuker voor je cursisten te maken. Wil je je
lesprogramma zo inrichten dat je maximaal resultaat bereikt?
In de training Inspirerend en Creatief trainen staan vragen centraal
als: Hoe maak ik mijn training interactief en inspirerend? Hoe houd
ik de aandacht en energie hoog? Door je creativiteit te ontplooien en
gebruik te maken van trainingsgames en toneelaspecten, leer je je
training boeiender te maken. De extra beleving die je aan je cursisten
kunt meegeven, staat centraal. Je ontdekt je inspirerende kracht en
weet deze in te zetten op een manier die bij je past.

Resultaat

Programma

• Je bent in staat als professionele trainer je cursisten op
verschillende manieren te motiveren en inspireren
• Je kent het effect van verschillende actiegerichte werkvormen en
bent in staat om hiermee te improviseren
• Je kent verschillende energizers en weet deze in te passen in het
trainingsprogramma
• Je bent in staat om de juiste werkvormen te kiezen die aansluiten
bij de opleidingstrajecten die je uitvoert
• Je bent in staat om oude gewoontes los te laten en nieuwe
creatieve oefeningen en technieken toe te passen
• Je weet waar je inspirerende kracht ligt en bent in staat deze op
natuurlijke wijze in te zetten
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Studiewijze
Voorafgaand aan de training vindt er een schriftelijke persoonlijke
intake plaats. Op basis hiervan stel je je persoonlijke doelstellingen
vast. Onder leiding van een zeer ervaren en bevlogen trainer wordt
veel en actief geoefend. Vele interactieve creativiteitstechnieken
worden je aangereikt, waarmee je actief aan de slag gaat. Je krijgt
gerichte feedback op je werkwijze en gedrag. Als afsluiting stelt je
een persoonlijk actieplan op, dat je ondersteunt bij het toepassen van
het geleerde in je eigen trainingstrajecten.
Heb je de gehele training gevolgd, dan ontvang je het ICM-certificaat.

Inspirerend en creatief trainen
Creatieve openingen en afsluitingen
Aansprekende werkvormen
Extra beleving creëren
Interactie bevorderen
Theater- en toneeltechnieken
Creativiteitstechnieken
Spelen met aandacht
Reflectie bevorderen
Out-of-the-box-denken
Praktijksituaties en -voorbeelden
Persoonlijk actieplan

Doelgroep
Trainers en docenten die hun vaardigheden willen vergroten op
het gebied van afwisselend en energiek trainen met persoonlijke
aandacht.

Investering
De investering bedraagt € 1.195.
Dit bedrag is excl. € 37,50 per dag voor het dagarrangement. Alle prijzen zijn onder
voorbehoud, bekijk de website voor actuele informatie.
De totale investering is excl. btw. Vrijstelling van btw is mogelijk. Zie voor meer informatie

Duur, data en plaatsen
De training wordt verzorgd in Amsterdam, Arnhem, Breda,
Eindhoven, Groningen, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.

www.icm.nl/btw.

Advies & inschrijving
Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website.

Training: vr 7 jun – vr 14 jun 2019
Training: wo 18 sep – wo 25 sep 2019
Training: vr 22 nov – vr 25 nov 2019
Training: wo 8 jan – wo 15 jan 2020
Training: vr 17 apr – vr 24 apr 2020
Training: wo 17 jun – wo 24 jun 2020
Maximale groepsgrootte: 12 personen

Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/iect
Deze training biedt ICM ook In Company aan (www.icm.nl/
maatwerk).

