ENERGYCOLLEGE TRAININGEN
GENERIEKE TRAININGSAANPAK
De trainingen van Energy College kenmerken zich door een eenduidige structuur en aanpak.
Het aanbod bestaat in hoofdzaak uit standaardpakketten, maar volledig maatwerk behoort
zeker tot de mogelijkheden.
Groepsgrootte
De groepen bestaan bij voorkeur uit 4-6 personen. Dit staat garant voor interactie en biedt
de trainer ruimte voor voldoende persoonlijke benadering en het delen van ervaringen.
Samen vaststellen van het doel
Of het nu een standaard of een maatwerk training betreft, samen met de opdrachtgever
wordt vooraf altijd het doel én de juiste accenten bepaald.
Dit zorgt ervoor dat elke training goed op de doelgroep aansluit.
Opbouw van het kennisniveau en het trainingsaanbod
Het totale aanbod aan trainingen is opgebouwd volgens onderstaand model.
De kennisinhoud van de trainingen loopt op van algemeen naar specialistisch en naar mate
het specialisme toeneemt verbreedt het aanbod aan trainingen.
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De inhoud van de trainingen
De inhoud van de losse trainingen volgt hetzelfde principe en loopt op van een algemene
introductie tot specialistische aspecten van het onderwerp. In grote lijnen kent de inhoud
de volgende opbouw:

Opening/introductie;

kennismaking trainer en deelnemers, agenda

Doelstelling;

wat gaan we leren, wat zijn de verwachtingen?

Achtergrond van het onderwerp;

algemene informatie, kader van de training

Specifieke onderwerpen;

details van het onderwerp uitgelicht

Omgeving;

invloeden van buitenaf, afhankelijkheden

Ontwikkelingen;

waar staat de markt nu en waar gaat het naartoe?

Actief;

behandelen van een concrete casus

Vragen;

vragen en open discussie

Toetsing en evaluatie;

toetsen kennis en invullen evaluatieformulier

Afsluiting;

de verwachtingen evalueren en voorlopige uitslag

Certificaat
Van elke training ontvangt de deelnemer een certificaat nadat hij of zij de bijbehorende
toets met goed gevolg heeft afgelegd.
Samen evalueren
Nadat de training is gegeven wordt deze samen met de opdrachtgever geëvalueerd: “Welke
feedback is ontvangen van de deelnemers, heeft de training het vooraf gestelde doel
behaald?” Op deze wijze zorgt Energy College voor een continue verbetering.

Meer informatie? Geïnteresseerden, belanghebbenden en
(toekomstige) specialisten in de energiemarkt kunnen aan de hand
van de theorie, praktische situaties en een speciaal ontwikkeld
kaartspel kennis opdoen. Neem contact op via
training@energycollege.nl.

