
Faciliteren  

voor 

PhD-studenten 

Geef je onderzoek een boost door goed en 

goed voorbereid voor de groep te staan.  

Tijdens de training leren we je: 

• hoe je een uitnodiging voor jouw  

workshop of bijeenkomst schrijft; 

• de basistechnieken van faciliteren; 

• het belang van een goede intake, ook als 

je je eigen opdrachtgever bent; 

• een agenda voor een bijeenkomst maken; 

• werkvormen die je helpen het doel van 

een bijeenkomst te halen; 

• omgaan met ‘lastig’ gedrag. 

Je oefent tijdens alle onderdelen met je ei-

gen onderzoek als onderwerp. 

 

Resultaat 

De betrokkenheid van de deelnemers aan je 

onderzoek neemt toe waardoor je meer uit 

je onderzoek haalt.  

Als je als PhD participatief onderzoek doet, 

heb je wel geleerd hoe je dit onderzoek uit-

voert, maar heel vaak word je niet geleerd 

hoe je: 

• een uitnodiging voor een bijeenkomst 

schrijft zodanig opstelt dat mensen 

graag mee willen doen; 

• een bijeenkomst goed voorbereidt en 

vormgeeft; 

• groepen faciliteert/begeleidt; 

• de juiste werkvorm(en) kiest; 

• omgaat met ‘lastig’ gedrag van een deel-

nemer of de groep; 

• deelnemers motiveert; 

• deelnemers gefocust laten blijven in de 

bijeenkomst; 

• de data/gegevens uit bijeenkomsten 

haalt die je voor je onderzoek nodig 

hebt; 

• omgaat met diversiteit in de groep; 

• onbewuste kennis uit deelnemers haalt; 

• leuke gadgets kunt inzetten om de aan-

dacht vast te houden; 

• een veilige sfeer creëert. 

Wat leer je tijdens de opleiding? Over de opleiding 

Voor wie is de opleiding bedoeld? 

De opleiding is bedoeld voor PhD-studenten 

en onderzoekers die (participatief) praktijk-

gerichtonderzoek doen door bijvoorbeeld 

het inzetten van focusgroepen of het betrek-

ken van specifieke doelgroepen tijdens hun 

onderzoek.  



Hoe trainen we? 

Maatwerk 

Trainingen zijn pas echt effectief wanneer  

ze aansluiten op de dagelijkse werkelijkheid.  

Al onze trainingen zijn daarom maatwerk.  

Vanuit onze kennis en ervaring componeren  

we op basis van de specifieke klantvraag een  

maatwerktraining. 

 

Leren door te doen 

• We wisselen theorie af met veel  

oefeningen. 

• We oefenen tijdens de training met alle  

aspecten van faciliteren.  

 

We trainen faciliterend 

Dat wil zeggen dat we ervan uitgaan dat de 

kennis, die nodig is om van elkaar te leren, in 

de groep aanwezig is.  

 

Trainers 

We trainen altijd met twee trainers.  

Hierdoor krijgen de deelnemers vanuit  

twee gezichtspunten reflectie. 

 

De trainers 

Henri Haarmans 

brengt meer dan 20 jaar ervaring als 

trainer en facilitator in.  

Zijn enthousiasme voor  

faciliteren werkt aanstekelijk. 

Kom in contact met ons 

06 - 44 656 751 

www.facilitation-academy.nl 

info@facilitation-academy.nl 

Nel Mostert 

brengt 21 jaar ervaring als  

trainer en facilitator in.  

Door haar ervaring als assessor is zij 

 in staat elke deelnemer uit te dagen  

nog een stapje verder te gaan. 

Aantal deelnemers 
De training wordt gegeven aan minimaal  
6 en maximaal 8 deelnemers. 
 

Locatie en opleidingstijden 
De opleiding van drie dagen wordt gegeven 

aan een opleidingsinstituut van een van de 

deelnemers. We trainen van 09:00 - 17:00 uur. 

 

Materiaal 

Het materiaal van de training wordt digitaal 

ter beschikking gesteld. 

 

Actuele informatie en aanmelden 

De actuele opleidingsdata, locatie, investe-

ring, de algemene voorwaarden en de mo-

gelijkheid tot aanmelden zijn te vinden op 

www.facilitation-academy.nl. 

Praktische zaken 


