Train de Online Trainer
Succesvol virtueel trainen en faciliteren
Voor trainers en coaches
Ben je:




Trainer of coach en krijg je steeds vaker het verzoek om online sessies?
Regelmatig online aan het faciliteren en vergaderen?
Op zoek naar een training waar je deze nieuwe vaardigheden in de praktijk kunt leren?

Waarom Train de Online Trainer?
Globalisering en technologische vooruitgang zorgen voor ongekende veranderingen in de
manier waarop we werken. Virtueel werken op afstand is tegenwoordig meer regel dan
uitzondering. Deze nieuwe manier van werken vraagt om een nieuw stijl van trainen en
coachen. Online faciliteren geeft je als trainer of coach de mogelijkheid om al jouw klanten te
bereiken, ongeacht waar ter wereld zij zich bevinden. Nomadic IBP heeft zich sinds 2009
gespecialiseerd in online faciliteren en heeft al meer dan 100 trainers en coaches opgeleid.
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Resultaat
Ons programma bereidt je voor op het ontwerpen en presenteren van een interactieve online
sessie. Dit betekent dat je zult leren hoe u online training sessies, team vergaderingen ,
groeps-coaching en webinars kunt ontwerpen en faciliteren, die net zo effectief en plezierig
zijn als de sessies die je in een face-to-face setting begeleidt. Ons uitgangspunt is dat online
training geen tweede keus is maar een werkwijze op zichzelf met een aantal duidelijke
voordelen boven de klassieke trainingsruimte of vergaderzaal.

Na het voltooien van Train de Online Trainer ben je in staat om:





Online sessies succesvol te faciliteren op een interactieve, spontane wijze
Interactieve online sessies te ontwerpen
Met vertrouwen de techniek van het online platform te hanteren
De kneepjes van het vak toe te passen.

Een interactieve benadering
Het programma is volledig virtueel. De gehele inhoud van het programma is interactief; geen
saaie webinars. Dit betekent dat je uitgebreid gaat oefenen. Zeker de helft van iedere sessie
wordt besteed aan het opdoen van praktijkervaring, waarna je ruime feedback van de andere
deelnemers en de trainers zult krijgen. Na een oefensessie ontvangt iedere deelnemer tevens
geschreven feedback van de trainer. Naast het oefenen van vaardigheden, is de groep zelf een
leeromgeving waarin je kunt ervaren hoe vertrouwen in een virtuele omgeving wordt
opgebouwd en hoe je dit als trainer kunt beïnvloeden. We werken met een maximale
groepsgrootte van 10 deelnemers om te waarborgen dat er ruimschoots geoefend kan
worden.

Onderwerpen







Het verschil tussen online en face-to-face leren
Ontwerpen voor interactief leren
Interactief faciliteren
Het handig gebruik maken van de technologische mogelijkheden
Het vinden van een authentieke stijl van faciliteren
Het opbouwen van contact en vertrouwen in een online omgeving.
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Tijdsinvestering
Online training uren (theorie, oefensessies):
Zelfstudie:
Totaal

16 uur
12 uur (schatting)
28 uur (schatting)

Na het afronden van het programma heb je 4 x per jaar gratis toegang tot Open Space sessies
waarin je verder kunt oefenen met virtueel faciliteren.

Credits
Bij het succesvol afronden van de training ontvang je een certificaat van Nomadic IBP. Met dit
certificaat kunnen ICF leden de volgende CCE credits claimen:
CCE Category
ICF Core Competencies
Resource Development

Units
11.0
5.0

NIP-leden hebben na het volgen van de training recht op 8 PE (Permanente Educatie) punten.

Vereisten voor certificering en credits
De minimale vereisten voor het verkrijgen van certificering en credits (ICF, NIP en Nomadic
certificaat) voor het Train de Online Trainer Programma zijn:
1.
2.
3.
4.

Aanwezigheid : minimaal 6 van de 8 online sessies
Gemiste sessies via opname afluisteren
Het inleveren van een Learning Journal na afloop van de training met hierin duidelijk
aangegeven welke sessies er bijgewoond zijn of via opname zijn beluisterd.
Het faciliteren van een oefensessie van 20 minuten met voldoende kwaliteit, te
beoordelen door de lead trainer

Technische vereisten voor deelname





Een computer of laptop met stabiele breedband internet verbinding.
Mogelijkheid om WebEx Training Centre te gebruiken (sommige bedrijven met een hoog
veiligheidslevel hebben firewalls die WebEx blokkeren)
Een USB headset
Een rustige plek om te werken (zonder achtergrondgeluiden)
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Wat als ik niet op alle data beschikbaar ben?
Dit is geen probleem. We maken een opname van de sessies, deze kun je bekijken en
beluisteren wanneer je daar tijd voor hebt. Echter, mocht je bij voorbaat al weten dat je meer
dan één sessie zult moeten missen, vragen we je bij een volgende training aan te sluiten, om
het ontstaan van een hechte leergroep mogelijk te maken.

Data
Voor Open Inschrijving trainingen, zie de agenda op onze website.
Voor In-Company trainingen, neem je contact met ons op.

Open Inschrijving
We willen graag weten wat voor werk je doet en wat je verwachtingen van de training zijn.
Daarom is de eerste stap een korte online vragenlijst. We sturen je de link naar deze
vragenlijst als je het inschrijfformulier naar ons hebt opgestuurd.
Prijs particulieren of zelfstandigen
Virtuele sessies en training materialen

€ 1.195.-*

Reis en verblijfskosten:

€ 0.-

Prijs bedrijven
Virtuele sessies en training materialen

€ 1.395.-*

Reis en verblijfskosten:

€ 0.-

Uurtarief voor individuele begeleiding:

€ 225,-*

* Exclusief BTW 21%

SIETAR leden ontvangen 10% korting

In-Company
Wil je een exclusief, op maat gemaakt in-company programma voor je medewerkers? Neem
dan alsjeblieft contact met ons op, wij zijn graag van dienst!

Vragen?
Contact Linda Voorthuis (office manager) at voorthuis@nomadicibp.com of
Fredrik Fogelberg (lead trainer) at fogelberg@nomadicibp.com
Phone: +31 33 462 1932
Web: www.nomadicibp.com
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Over Nomadic International Business Psychology
We make virtual working work. We train the trainer, we train the leader and we train the
team in 20 languages on 5 continents.

Testimonials
Wat deelnemers aan de Engelstalige uitvoering van het programma hebben gezegd over de
training:
“Thank you so much for the course –
I have got a tremendous amount out of it.”
“Assumed before this was cold and abstract,
no connection possible; now I’m convinced of the opposite.”
“How utterly fun virtual facilitation is.”
“Just do it! Interactive, energetic, amazing
to see a group bonding on line without any visual.”
“This has been a really excellent experience,
and it has opened my eyes to the wonderful
potential of this way of working.”
“It reflects real life training and more.”

© NomadicIBP 2016 – Train de Online Trainer

5|P

© NomadicIBP 2016 – Train de Online Trainer

6|P

