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Opleiding DIFERENCI 
 
TRAINER | FACILITATOR 

 
Trainen|Facilitaten  is een vak, een ambacht.  
Dat doe je met heel je hebben en houwen … als je het tenminste een uitdaging vindt om 
mensen in beweging te brengen  
Dit ambacht kun je leren. Deze opleiding van JT&A staat voor trainen en facilitaten met 
lef, humor en creativiteit én voor out-of-the-box durven en kunnen handelen. Aan de basis 
hiervan ligt dat je het vak moet beheersen. Dat vraagt kennis, kunde en … inzicht.  
Inzicht in verschillen tussen mensen. 
 
DIFERENCI: de wereld van verschillen  
 
De opleiding tot DIFERENCI Trainer|Facilitator is een brede opleiding. De theorie van 
Human Dynamics is de ‘onderlegger’, maar je maakt tevens kennis  met meerdere 
relevante theorieën en ontwikkelingen. Inzichten die de wereld van verschillen in het 
ambacht van trainer nog boeiender en resultaatgerichter maken en die het mogelijk maken 
om allerlei soorten trainingen vanuit verschillende invalshoeken te benaderen.  
Essentieel is, dat je leert het juiste in te zetten op het juiste moment! 
Zo dat je kunt doen wat WERKT! 
 
Je verwerft de praktische vaardigheden die nodig zijn om het trainersambacht 
professioneel uit te voeren. Op jouw unieke wijze. Hoe meer deskundigheid je in huis 
hebt, hoe vrijer je kunt worden om jouw training op jouw ‘eigen wijze’ in te kleuren. 
 
Je leert interactief, ervaringsgericht, patroondoorbrekend … en vooral door TE DOEN  
Niet alleen tijdens de opleidingsmomenten, maar ook op de werkvloer. 
 
Resultaten van deze opleiding   
 

• Je kent je eigen passie, kracht en talenten en je hebt ontdekt wat jouw stijl van 
trainen/facilitaten is. 

• Je hebt voldoende kennis, kunde en inzicht om de training DIFERENCI - De Basis te 
verzorgen. 

• Je hebt voldoende kennis en inzicht in je ‘rugzak’ om groepsprocessen optimaal te 
facilitaten. 

• Je kent het verschil tussen het een en het ander en weet ermee te “spelen”. 
• Je hebt je eigen visie op het ambacht ontwikkeld. 
• Je kunt je eigen training, c.q. workshop ontwerpen en ontwikkelen. 
• Je hebt kennis van groepsprocessen en energieën.  
• Je kent vele interactieve werkvormen en weet deze effectief in te zetten. 
• Je kunt aansluiten op de verschillende leerstijlen en leerbehoeften in communicatie 

en samenwerking. 
• Je geeft optimale ruimte aan de verschillen tussen de mensen in je groep. 
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• Je kunt improviseren en je kunt onverwachte interventies plegen. 
• Je weet wat je doet en je weet waarom je dat doet.  
• Je boekt resultaat: effectieve beïnvloeding van gedrag, c.q. communicatie. 
• Je bewerkstelligt BEWEGING. 

 
 
Studiewijze 
 
Deze opleiding kenmerkt zich door een inspirerende en praktische aanpak. 
 

• Je leert door te leren van elkaar, ‘good - and bad practice’. 
• Je geeft minitrainingen aan de deelnemers en voert opdrachten in de praktijk uit. 
• Tijdens de opleiding worden door diverse ‘gasten/experts’ onderdelen verzorgd. 
• Je leert praktijksimulaties effectief in te zetten. 
• Er is alle ruimte om eigen situaties in te brengen. 
• Je krijgt feedback op je sterke punten en ontwikkelpunten. 
• Je maakt kennis met diverse, veel gebruikte trainersinstrumenten, zoals bijv. de RET 

en De roos van Leary. 
 

Tussen de blokken door kun je rekenen op 4 tot 6 uur voorbereiding. 
             

 
Programma 

 
De inhoud bestaat uit acht modules.  
Elke module wordt afgesloten met een opdracht.  
In iedere module worden een of twee belangrijke trainersinstrumenten 
gepresenteerd, zodat je trainersrugzak goed gevuld wordt. 

 
In de 8 modules komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 
De BASIS: persoonlijke kwaliteiten, als trainer en als facilitator 

  
 Inhoud training DIFERENCI – De Basis: 

- De stappen, fases, het proces. 
- De do’s en de dont’s.  

 
• Persoonlijk profiel en persoonlijke talenten, in relatie tot DIFERENCI, de wereld van 

verschillen 
• Trainingsdoelen en eigen ontwikkelpad 
• Basisvaardigheden voor de trainer 
• Eigen stijl en persoonlijke uitstraling 
• Boeiend presenteren 
• Autoriteit opbouwen 
• Reflectie op jezelf als trainer 
• Persoonlijke vragen en opdrachten 
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Effectief ontwerpen van een training | workshop 

 
• Van diagnose naar ontwerp. 
• Ontwerpen en didactische vaardigheden. 

o Leerstijlen van Kolb  
o Leerdoelen formuleren 
o Balans theorie en praktijk 
o Opbouw en heldere structuur [rekening houden met diversiteit] 
o Energie en aandacht vasthouden 
o Werkvormen, er valt wat te kiezen. 

• Begeleiden van oefeningen:  
heldere instructie, scherp nabespreken en naar conclusie toewerken. 

• Het eerste en het laatste uur!  
Creatieve openingen en sluitingen. 

• Persoonlijke vragen en opdrachten 
 
 
Inspireren kun je leren 

 
• Inspiratie, motivatie en creativiteit. 
• Passie, bezieling en spontaniteit. 
• Interactie. 
• Rondje theater. 
• Improviseren, spelen met de stof. 
• Innovatief en creatief denken en handelen. 
• Probleemoplossend denken en handelen. 
• Persoonlijke vragen en opdrachten. 

 
 
 
        Communicatie 
 

• Verschillen zien, begrijpen, benutten en … kunnen aansluiten. 
• Discussies begeleiden. 
• Resultaatgerichtheid versus procesbegeleiding. 
• Advocaat van de duivel spelen. 
• Eigen [jouw] waarheid loslaten. 
• Echt luisteren, samenvatten en doorvragen. 
• Non-verbaliteit. 
• Praktijksimulaties met behulp van trainingsacteurs. 
• Communicatie en weerstanden. 
• Persoonlijke vragen en opdrachten. 
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Teamocratie: groepsdynamieken 

 
• Effectiviteit van dynamieken op groepsprocessen 

[communicatie, gedrag, samenwerking]. 
• Van consument naar eigenaar. 
• Weerstanden. 
• Balans tussen individuele aandacht en de groep. 
• Effectieve interventies en onverwachte situaties. 
• Patroondoorbrekend handelen. 
• Persoonlijke vragen en opdrachten. 

 
 

Tijdens de laatste module verzorgt iedere deelnemer een Minitraining voor de 
overige    deelnemers. 

 
 Voor wie is deze opleiding bedoeld? 
 

Voor startende trainers/faciltators. Enige ervaring is fijn, maar niet noodzakelijk. 
Je mag en kunt met deze opleiding alle soorten trainingen en workshops 
verzorgen.  
 
 
Toelatingseis 

 
Iedere deelnemer heeft zowel DIFERENCI-training DE BASIS als DE VERDIEPING 
gevolgd. 
 

 Studiemateriaal 
Het meest actuele studiemateriaal wordt gebruikt tijdens deze trainingen. 
Filmmaterialen zijn in eigen “keuken” ontwikkeld. 

 
Schriftelijke materialen zijn inbegrepen. 

 
 Plaats, duur en locatie 

Locatie: Zuid - Limburg 
 

De opleiding bestaat uit 8 modules:  
8 x 2 aaneengesloten trainingsdagen. 

 
De trainingsdagen beginnen om 09:15 uur en eindigen om  17:00 uur (op dag 1). 
Op dag 2 starten we om 9:15 uur en sluiten we af om 16:00 uur. 

 
  
 Data  
 Zie agenda 
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Kosten 
De totale opleiding kost € 7.750, -  
 
Dit is inclusief verblijfsarrangement van 09:15 uur tot 17:00 uur en  
inclusief alle materialen.  
Eventuele overnachtingen  en/of diners zijn voor eigen rekening en  
op eigen initiatief.  
Als je wilt overnachten, is het dus de bedoeling dat je dat zelf regelt.  
 
Deze opleiding is BTW-vrij.  
 

 
 Inschrijven 

Voorafgaand aan de definitieve inschrijving vindt een persoonlijke intake plaats. 
Tijdens dit gesprek kunnen we elkaars verwachtingen op elkaar afstemmen. 
Via het inschrijfformulier (website) kan vervolgens definitief ingeschreven worden. 

 
 
 
 


