
Rebelpoint - Opleiding RebelMaster 
7 bijeenkomsten - 4 maanden 

Wat is een #happyrebel? Hoe word je er zelf één en hoe maak je van jouw organisatie 
een Rebelpoint? Dat leer je in de RebelMaster opleiding. Na afloop van de opleiding 
ben jij een die-hard #happyrebel en RebelMaster, snap je onze methode en heb jij alle 
tools in handen om van jouw organisatie een Rebelpoint te maken of elementen uit de 
methode in jouw eigen werk in te zetten.  

Waarom deze opleiding?  
Als RebelMaster heb jij de tools in handen om:  
• de betrokkenheid en bevlogenheid van mensen in jouw organisatie te vergroten.  
• aan de slag te gaan met thema's als duurzame inzetbaarheid, mentale gezondheid, 

eigen regie en ontwikkeling.  
• te inspireren, motiveren, adviseren, trainen en coachen.   
• te zorgen voor gedrags- en organisatieverandering. 

Resultaat  
• Als RebelMaster ben jij dé expert in de RebelMethode. Je kent de methode door en 

door, kan de theorieën waarop het gebaseerd is toelichten en weet waarom de 
methode werkt zoals hij werkt. 

• Als RebelMaster begrijp je hoe de RebelMethode in verband staat met verschillende 
organisatievragen en kan je hierin adviseren en maatwerk leveren. Denk aan thema's 
als: duurzame inzetbaarheid, ziekteverzuim, aantrekken en behouden van talent, 
eigen regie en ontwikkeling. 

• Als RebelMaster kan je zelf interventies uitvoeren en kan je mensen in organisaties 
motiveren, trainen en coachen om meer te doen wat goed voor hen is en om hun 
werk beter te kunnen doen.   

• Als RebelMaster kan je zelf interventies ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften in 
jouw organisatie.  

• You practice what you preach. Als RebelMaster weet jij zelf ook wat jij nodig hebt om 
je goed te voelen en je werk goed te doen. En belangrijker nog: je hebt het lef om 
ernaar te handelen! Want eerlijk is eerlijk: weten is één, maar dóen is nog een veel 
grotere uitdaging. 

 

Schrijf je nu in

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8cVlbzvVKkrThsh4CM6Oh6foirZt2-ABXOrUpQWv7hwXW8w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8cVlbzvVKkrThsh4CM6Oh6foirZt2-ABXOrUpQWv7hwXW8w/viewform?usp=sf_link


Doelgroep 
Deze opleiding is voor ondernemers, leidinggevenden, HR medewerkers én 
professionals die geen genoegen nemen met de status quo en op zoek zijn naar 
concrete tools en écht duurzame verandering willen creëren in hun werk of organisatie. 
De opleiding bestaat naast een klein stukje theorie vooral uit oefenen. Wij geloven dat 
doen het nieuwe denken is en dat je het meest voor elkaar krijgt door gewoon aan de 
slag te gaan met jouw specifieke uitdaging. Vanuit onze ervaring en kennis begeleiden 
we je en denken we met je mee over de beste oplossing.   

Studievoorbereiding 
Per bijeenkomst ben je ongeveer 5 uur bezig met voorbereiding.  

Data en locaties 
De opleiding wordt gegeven op:  
Vrijdag 13 maart, 27 maart, 10 april, 24 april, 15 mei, 5 juni en 26 juni 
Locaties: Groningen, Zwolle, Almere en Utrecht 

Duur 
Elke opleidingsdag duurt van 11.00 tot 16.00 uur. Wij zorgen voor koffie, thee en lunch. 
De opleiding vindt plaats op één van de locaties van MyOffice, in Groningen, Zwolle, 
Almere of Utrecht. Op basis van het aantal aanmeldingen en de voorkeurslocatie  van 
de deelnemers bepalen we waar we de training geven.  

Studiewijze 
Intake 
Na jouw aanmelding belt onze Learning & Development Rebel Margreet jou voor een 
korte kennismaking en om te horen wat jouw specifieke leerdoelen zijn. Zij zal je ook 
vragen om jouw leerdoelen op papier te zetten, zodat wij dit mee kunnen nemen in het 
opleidingsprogramma.  

Bijeenkomsten 
We beginnen lesdag 1 met de RebelBoost! en een Kick Off en vervolgens verzorgen 
jullie als RebelMaster in pré van lesdag 2 tot en met 6 in tweetallen een sessie voor één 
van de vijf RebelThema's. We sluiten de opleiding af met een slotevent: we blikken 
terug op de opleiding en gaan aan de slag met de opdracht die jullie gedurende de 
opleiding hebben gemaakt. Gedurende de bijeenkomsten is er specifieke aandacht 
voor softskills zoals feedforward geven, motiveren, begeleiden en omgaan met 
weerstand.   



Docenten 
We zetten waar nodig gastdocenten in voor specifieke onderwerpen. Zij hebben in 
verschillende rollen binnen organisaties gewerkt aan de genoemde thema’s. 

Online omgeving 
We maken gebruik van een online omgeving waarin je alle benodigde informatie bij 
elkaar vindt en waarin je kunt praten met de andere deelnemers. Hier delen we ook 
extra inspiratie zoals interessante filmpjes, artikelen en boeken.  

Praktijkopdracht 
Je sluit de opleiding af met een praktijkopdracht uit jouw actuele dagelijkse praktijk. 
De opdracht loopt als een rode draad door de opleiding. In de laatste bijeenkomst 
presenteer je jouw opdracht aan de groep, uiteraard op een rebelse manier.  

Programma  
We verklappen nog niet teveel van het programma. Een paar dingen staan vast: 

1. We beginnen met de RebelBoost, waarin je in 2 uur niet alleen onze RebelMethode, 
maar ook de andere LearningRebels leert kennen. Daarna behandelen we op een 
interactieve manier de theorie en onze eigen ervaringen (do's en dont's) die ten 
grondslag liggen aan onze methode en verdelen we de 'opdrachten' voor de komende 
lesdagen. 

2. In bijeenkomst 2 tot en met 6 verzorgen jullie in tweetallen de rebelse sessie van een 
uur, zoals we die ook in het RebelBox-programma kennen. We starten met de 
Energieke Rebel, gevolgd door de Betekenisvolle, de Sociale, de Toegewijde en als 
laatste de Succesvolle rebel. We bespreken hoe het ging en wat er goed ging en wat 
niet. We proberen samen andere werkvormen uit en maken daarin de koppeling met 
hoe je dit (op jouw eigen manier) in jouw werk kan inzetten.  

3. We gaan aan de slag met typische softskills die je nodig hebt als RebelMaster. Denk 
aan: feed forward geven, omgaan met weerstand, appreciative inquiry en reflecteren. 

4. De laatste lesdag is een feestje. We vieren wat we geleerd hebben, presenteren 
rebelse plannen en maken afspraken om te zorgen dat jullie RebelMasters for life 
worden. 

Wat staat dan niet vast? Vooral met betrekking tot de softskills geloven wij niet in een 
superstrak programma zonder ruimte om af te wijken. Jullie en jullie leervragen zijn 
leading. De inhoud van jullie leerdoelen formulier bepaalt dus een deel van het 
programma, zodat het goed aansluit bij jullie leerdoelen en behoeften. Last but not 
least: we maken ook gebruik van jullie talenten, zodat we ook van elkaar leren. 



Investering 
De investering bedraagt €2500,- en is inclusief: 
• Leskosten 
• Literatuur en lesmateriaal 
• Online leeromgeving 
• Praktijkopdracht 
• Koffie, thee en lunch 

Advies en inschrijving 
Voor een persoonlijk studieadvies bel je 085 06 85 591 of mail je met 
margreet@rebelpoint.nl. Wil je je opgeven? Doe dat dan via deze link.  

Wij bieden deze opleiding ook incompany aan. Neem ook daarvoor contact op met 
Margreet via 085 06 85 591 of margreet@rebelpoint.nl.  
 

Schrijf je nu in
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