
 

 

 

Train de trainer in een GxP omgeving 

 
1-daagse training  

Het naleven van GxP-regels is belangrijk voor het waarborgen van constante productkwaliteit. Het is daarom belangrijk dat 

medewerkers die in hun werkzaamheden (in)direct te maken hebben met GxP-regels regelmatig een training over dit 

onderwerp volgen. Ben jij een deskundige op je vakgebied en wil je jouw kennis en vaardigheden doorgeven aan je collega’s?  

Wil jij trainingen ontwerpen en uitvoeren? In deze praktijkgerichte training leren we je trainingsvaardigheden aan die je kunt 

toepassen bij het geven van een GxP training aan je collega’s.  

 

Doelgroep 
Medewerkers met kennis/ werkervaring met GxP-regels die opgeleid willen worden tot interne GxP-trainer.  

• Onderwerpen/opzet 

Train de trainer in een GxP omgeving is een training op mbo/hbo niveau. In deze training geven trainers veel tips en 

tools over het overbrengen van GxP-kennis en vaardigheden op een goede en vooral motiverende manier. 

Medewerkers staan namelijk niet altijd te springen om een training. GxP wordt vaak als bureaucratisch en tijdrovend 

gezien. Het is daarom belangrijk om goed over te brengen wat het doel en belang is van GxP is en wat de risico’s zijn 

wanneer regels niet worden nageleefd. 

 

   PROGRAMMA  

Aantal deelnemers: minimaal 5 en maximaal 14  Cursustijden: 09.30 tot 17.00 (inclusief lunch, 45 min.) 

Cursuslocatie: Hoevelaken (trainingsruimte Pharmatech) 

 

Leren, hoe werkt dat in je hersenen 

De weg die informatie aflegt vanaf het moment dat het 

binnenkomst tot het langetermijngeheugen.  

 

De kwaliteiten van een trainer 

Het verschil tussen een vakspecialist en een professionele 

trainer 

• Trainingsstijlen 

• Persoonlijke kwaliteiten en valkuilen  

 
Didactische vaardigheden 
• Trainingsverplichting en trainingsbehoefte  

• De verschillende leerstijlen 

• Activerende werkvormeng 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkeling van een training 
• Bepalen van de doelgroep 

• Leerdoelen formuleren 

• Werken met een trainingsplan  

• Nut of onzin van toetsen  

 
De training 
• Uitvoering  

• Evaluatie 

• Reflectie  

 

INSCHRIJVEN 
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