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Beeldend Trainen

Beeldend Trainen is een nieuwe aansprekende manier van trainen die aansluit bij de 
werkpraktijk. Geen saaie trainingen meer maar een actieve leerinterventie op de werkplek 
die deelnemers leuk vinden. Het is een dynamische manier voor teamontwikkeling met 
gebruik van praktijkvideo’s.

Bij een sessie Beeldend Trainen staat een groep deelnemers rond een multitouch beeldtafel 
waarop een praktijkvideo wordt afgespeeld. Aan de hand van een vooraf bepaald 
leerdoel selecteren de deelnemers individueel kritieke beelden in de video en gaan 
daarna met elkaar in dialoog om het samen eens te worden over de 6 belangrijkste 
beelden. Vervolgens gaan zij aan de slag met oefeningen om dieper in te gaan op het 
leerdoel en kunnen zij een Leergame op hun smartphone spelen om te toetsen of zij de 
beelden in de praktijk hebben ervaren en verbeterd.

Kenmerken
• Mobiliseren van kennisdeling bij deelnemers

• Individuele verantwoordelijkheid

• Gebruik van praktijkvideo's 

• Samen betekenisvolle dialoog voeren

• Samen gedeelde betekenis bereiken

• Analyseren vooraf aan oefenen

• Praktiseren

• De eerste stap op weg naar werkplekleren

• Een nieuwe en aansprekende manier van 
trainen en daarmee ook van leren

• Betere kennisdeling binnen de organisatie
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Beeldend Trainen

Beeldend Trainen biedt u:
• Een multitouch beeldtafel met Beeldend Trainen software, inclusief een mobiele 

transporter en stootbestendige koffer;
• Multi-inzetbare multitouch tafel;
• Gratis toegang tot de BT-POOL met complete trainingsprogramma’s inclusief 

trainingspresentaties, praktijkvideo’s en oefeningen over onderwerpen als: 
• feedbackcultuur, coachend leiderschap, aansturen teamontwikkeling, leren & 

ontwikkelen, oplossingsgericht communiceren en roddelen & pesten.

Opbrengsten
• Deelnemers gaan in korte tijd op een intensieve en inspirerende manier leren en 

presteren;
• Retentiewaarde van leren stijgt omdat het de eigen beroepspraktijk betreft;
• Gecertificeerde Expert die weet hoe hij Beeldend Trainen effectief kan inzetten en 

passende oefeningen en video’s kan maken;
• Hulp bij de implementatie van Beeldend Trainen binnen de organisatie.

Resultaten
• Medewerkers die in korte tijd geprofessionaliseerd kunnen worden;
• Betere kennisdeling binnen de organisatie.

• De eerste stap op weg naar werkplekleren

• Een nieuwe en aansprekende manier van 
trainen en daarmee ook van leren

• Betere kennisdeling binnen de organisatie

Meer informatie? Neem contact op met Anouk Franken via anouk.franken@cssbreda.nl of 076-5420364


