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Doel
Een TOP-prestatie neerzetten in training, opleiding en presentatie. De heldere structuur van de opleiding
laat je al meteen concreet aan de slag gaan en de Top-trainer in jezelf naar boven halen. In deze unieke
training werken deelnemers enerzijds heel praktisch met trainers- en presentatievaardigheden en
anderzijds aan hun missie en visie in relatie tot anderen en het te trainen onderwerp. De persoonlijke
groei die hieruit voortkomt is groot. De deelnemers krijgen uitgebreid feedback na elke oefening.

NLP
De Training is een openbaring voor iedereen die met groepen werkt. NLP kennis is geen vereiste om deel
te kunnen nemen. Daarom is het ook geen NLP opleiding, maar een heel krachtige opleiding waarin de
NLP structuur en vormen gebruikt worden om het beste uit jezelf te halen. De training biedt voor iedere
deelnemer veel nieuwe inzichten en vaardigheden in het werken met groepen. De kracht van de training
bestaat uit de praktische toepassing in de eigen praktijk. Deelnemers brengen zelf de inhoud van hun
training of presentatie in.

INHOUD
DeTOP-training is eveneens een essentieel onderdeel van de opleiding tot Internationaal NLP Trainer. De
volgende thema’s komen aan bod:
- Ik ben zelf mijn instrument: mijn stem en lichaam, mijn hoofd en mijn hart.
- Het werken met het 4mat-system: een krachtige structuur voor al je trainingen.
- Mijn missie, visie en passie als trainer. Wat communiceer je door alles heen?
- Energie verankeren in groepen. Stemming stuurt ons gedrag, hoe doe ik dat?
- Bewegen en balanceren tussen: Ik, de leerstof en de groep.
- Veel presenteren, veel laag voor laag toepassen, veel feedback krijgen.
- De schaduwkant van de trainer. Wat staat er in mijn schaduw en hoe geef ik dat licht?
- Integratie van de structuur en de magie van presenteren voor groepen.

IK ben Peter Dalmeijer, trainer en ontwikkelaar van de TOP Training.
Je leert hier hoogwaardige trainers- en presentatieskills. Je gaat de
structuur en magie van TOP-sprekers ontdekken en toepassen.

TOP TRAINING
De TOP-Training is een buitengewoon praktische training voor zowel beginnende als meer ervaren trainers,
opleiders en presentatoren. Een openbaring voor iedereen die met groepen werkt. De opleiding stelt je in staat
om op een boeiende en indringende manier inzicht en vaardigheden over te dragen op anderen. En wel
zodanig dat je boodschap ook werkelijk binnenkomt bij toehoorders en deelnemers. Met een maximaal effect.
Je leert zowel te trainen vanuit een heldere structuur en tevens ga je daarbinnen spelen als trainer. Het is
eigenlijk net jazzmuziek, het kent een duidelijke structuur waarbinnen je gaat improviseren.
De kracht van de training bestaat uit de praktische toepassing in je eigen praktijk. Je brengt zélf de inhoud van
je training of presentatie in. Naast het ontwikkelen van trainers- en presentatievaardigheden is er veel aandacht
voor wie jij bent als persoon. Vanuit welke missie en visie werk je met anderen? Hoe kom jij over op een groep
mensen? Welke ‘blinde vlekken’ heb je? Wat is het effect van jouw gedrag op jouw omgeving? De persoonlijke
groei die hieruit voortkomt is ongekend groot.

Met gemak voor een groep staan

Trainen, opleiden en presenteren is een vak. Trainen en Presenteren met NLP biedt een (inter)actief en
speels programma voor zowel trainers, opleiders en presentatoren. Aan het einde van de training ben je in
staat om op een boeiende en indringende manier inzichten en vaardigheden over te dragen op anderen.
Zodanig dat de boodschap met een maximaal effect binnenkomt bij jouw doelgroep.

Trainen en Presenteren mét NLP?

Het NLP element zit ‘m in deze training in de werkvormen. NLP is een krachtige communicatiemethodiek
en die passen we hier toe op het werken met groepen als trainer of presentator. Hoe zorg ik voor
groepsrapport, hoe zet ik een helder kader neer, hoe hanteer ik (metaforische en hypnotische) taalpatronen
en zintuiglijke werkvormen, hoe communiceer ik mijn visie en missie, en hoe breng ik mensen in beweging
en geef ik ze een ervaring mee? Wie ben ik als trainer en wat zend ik (onbedoeld) mee? Hoe gebruik ik
mijzelf als belangrijkste leermiddel? NLP kennis is geen vereiste om deel te kunnen nemen. De training
biedt voor iedere deelnemer veel nieuwe inzichten en vaardigheden in het werken met groepen. Je gaat je
eigen stijl ontwikkelen vanuit je persoonlijke kracht.

www.vidarte.nl - info@vidarte.nl

Brochure opleiding TOP Training

Niveau
De TOP-training van Vidarte heeft een conceptueel en vooral praktisch karakter en is toegankelijk voor
iedereen die als trainer werkt/wil gaan werken, presentaties geeft. Spreekangst is een van de meest
voorkomende vormen van angst. De TOP-training geeft je enorm houvast op weg naar jouw TOPpresentatie.
De opleiding is voor NLP Trainers in opleiding bij Vidarte een onderdeel van het trainerstraject.
Lengte opleiding en studiebelasting
De opleiding bestaat uit 20 dagdelen van 3 uur. De voorbereiding voor de trainingsdagen bestaat uit
minimaal 30 uur en voor de certificerings-dag uit minimaal 4 uur. Tenslotte studie van literatuur uit de
manual, gemiddeld 6 uur.
Aanwezigheidscriteria en integratiedag
Het is in beginsel niet mogelijk om gemiste dagdelen op een ander moment in te halen. Het groepsproces
van de opleiding speelt daarin mede een rol.
De cursist dient minimaal 90% van de totale opleidingstijd aanwezig te zijn geweest. Dat betekent dat een
cursist voor deze opleiding maximaal 2 dagdelen mag missen. Bij een aanwezigheid tussen 80% en 90%
(3-4 dagdelen) krijgt de cursist een aanvullende
opdracht. Cursisten die meer dan 80% ( 4 dagdelen) gemist hebben, kunnen geen examen doen en
ontvangen dan ook geen certificaat.
Aan het einde van de training geven deelnemers een uitgebreide presentatie of training over een zelf
ontwikkeld concept. Deze wordt getoetst en beoordeeld.
De kandidaat die tijdens de integratiedag niet voldoet aan de praktijktoets wordt in onderling overleg
nogmaals in staat gesteld de praktijktoets uit te voeren. Kosten voor het opnieuw inplannen en afnemen
van het examen bedraagt €50,00.
Kwalificatie/diploma
Bij afronding van deze opleiding ontvang je het Vidarte certificaat “TOP-training” trainen, opleiden &
presenteren.
Trainer: Peter Dalmeijer, Saskia Janssen en gasttrainers
Tijden: De opleidingsdagen beginnen om 10.00 uur en eindigen om 17.00 uur.
Data:
Zie de bijlage van deze brochure en op www.vidarte.nl
Kosten: Zie de bijlage van deze brochure en op www.vidarte.nl. Deze opleiding is vrijgesteld van BTW.
De kosten zijn inclusief opleidingsmateriaal en koffie/thee.

