Met dit overzicht kun je de Basis Train de trainer en de Geaccrediteerde Train de trainer met elkaar vergelijken. In dit overzicht vind je alleen de punten
waarop beide varianten verschillen. De algemene informatie die je op de website vindt, is op beide varianten van toepassing.

Doelgroep

Totaal aantal cursusdagdelen

Basis Train de trainer

Geaccrediteerde Train de trainer

✓ Professionals die af en toe trainingen
geven
✓ HBO of WO werk- en denkniveau (advies)
✓ Trainers die vooral trainerskennis en vaardigheden willen leren
17 (6 cursusdagen en 5 onlinebijeenkomsten)

✓ Professionals die regelmatig trainingen geven of van trainen hun
beroep willen maken.
✓ HBO of WO werk- en denkniveau (vereist)
✓ Trainers die naast het leren van trainerskennis en -vaardigheden
zich ook persoonlijk willen ontwikkelen.
19 (7 cursusdagen, waaronder een examendag en 5
onlinebijeenkomsten) Indien nodig een kosteloze herkansing van de
examendag.
✓ Feedback op reflectieverslagen na de bijeenkomsten
✓ Twee coachingsgesprekken gericht op persoonlijke ontwikkeling,
waaronder feedback op een video-opname van een training in
de praktijk.
✓ Trainer is altijd beschikbaar voor feedback of advies, ook na de
cursus

Persoonlijke begeleiding buiten
de cursusbijeenkomsten

✓ Begeleiding buiten de
cursusbijeenkomsten is beperkt
beschikbaar en vooral gericht op de
opdrachten die bij de cursus horen.

Literatuur
Intervisie

✓ Alleen De Trainingsachtbaan
Geen

Totaal aantal contacturen
Totale studiebelasting
Lidmaatschap NOBTRA
Certificaat
Erkend Trainer NOBTRA

57 contacturen
100 (schatting)
Geen
Bewijs van deelname
N.v.t.

Vermelding in register
Prijs

Geen
€ 3.250 vrijgesteld van btw

✓ Extra boek naar keuze
Kosteloze deelname aan intervisiebijeenkomsten met andere
trainers, ook na de cursus
70 contacturen
140 (schatting)
Kennismakingslidmaatschap van 1 jaar
NOBTRA-geaccrediteerd diploma
Het diploma biedt, in combinatie met 25 dagen praktijkervaring de
mogelijkheid om erkend te worden als Trainer NOBTRA. Zie deze
pagina voor meer informatie.
Opname in het alumniregister op de website van Bridge2learn
€ 4.850 vrijgesteld van btw

