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Beste Docent,  

 

De online CKC dagen zien er als volgt uit: 

Bijeenkomst 1: Theorie = 3 uur 

Bijeenkomst 2: Theorie = 1,5 uur 

Bijeenkomst 3: Praktijk =  3 uur 

Bijeenkomst 4: Evaluatie en verdieping = 1,5 uur 

 

Algemeen: gebruik veel online werkvormen als Kahoot, Rad van fortuin, 

Mentimeter, polls etc om de kennis met name uit de groep zelf te halen, maar ze 

ook voornamelijk actief aan het werk te houden. 

 

 

Trainersbegeleiding CDC 1e bijeenkomst 

Deze eerste bijeenkomst staat de kennismaking met elkaar, het “van 

Goed naar Beter Principe” 

 

1. Welkom (stel jezelf voor) 

2. Voorstellen adhv metafoor vd kandidaten 

3. Waar ben jij goed in? (1 of 3 dingen; dit kan je in de chat laten zetten) 

4. Veilig klimaat wat is dat? (ADHV de onderstaande som uitleggen) 

P+Z+M=P welke woorden zou jij invullen? En uitleg wat het is 

5. Zelfscan metafoor-> Menti (laat deelnemers hun metafoor in een wordcloud 

zetten en dan gesprek hierover.) 

Behandelen onderdelen (met gebruikelijke 5 onderdelen spel) 

Feedback oefenen (adhv filmpjes of een voorbeeld situatie) 

Afsluiten:  Wat neem je mee + samenvatting wat hebben we vandaag 

behandeld  

  Wat te verwachten (huiswerk en volgende keer) 

NB vraag alle emailadressen in de chat te zetten voor de huiswerk oefening! 
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Huiswerk oefening: (deze oefening naar de deelnemers zelf mailen) 

Beste allen,  
 

Hartelijk bedankt voor jullie aanwezigheid en inzet vandaag. Hierbij de opdracht voor de 

komende weken: 

 
- Lees de handleiding voor trainersbegeleiders 

 

-4 inzichten filmpje bekijken en scoor jezelf op de onderdelen 

zodat jullie niet hoeven te zoeken hierbij ook de link naar het filmpje van de 4 inzichten 
van trainers.  

 

https://youtu.be/Crs_tvVqq7c 

 
Wat is in jullie ogen een goede trainer? 

Welke elementen van de 4 inzichten ben je zelf al heel goed in en welke zou je nog wel 

wat meer willen verbeteren? 

 
 

- Maak de bijgevoegde opdracht over trainers: 

 

Hieronder staan een aantal "type" trainers. 

1) Zoek bij 3 van onderstaande trainer eens 5 dingen waar hij/zij nou juist heel goed is 
of toegevoegde waarde kan leveren aan het team.  

En 

2) schrijf eens 3 te verwachten groeipunten op die ze zouden kunnen hebben, met 

meteen een leer/oefen opdracht die je bij dat groeipunt zou kunnen geven. 
  

3) schrijf eens per trainer 3 dingen op die achter zijn gedrag zitten, vooral op behoefte 

niveau 

  
Type trainers: 

·  De wegdraaiende trainer  

·  De ja-maar trainer 

·  De ga-doen-maar-niet-echt trainer 

·  De arrogante trainer 

·  De Ik weet het beter trainer 

·  De ik-heb-het-zo-geleerd trainer 

·  De ik-heb-het-altijd-zo-gedaan trainer 

·  De wat-doe-ik-hier trainer 

·  De brood trainer 

·  De losgeslagen-blije-ei-labrador-alles-vriend trainer 

·  De vader-van trainer 

- Oefen alvast in je omgeving als je met mensen praat, met het zoeken naar de Gouden 
Labeltjes 

 

Veel plezier en tot …(datum) 

grtjs (je naam)  
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Trainersbegeleiding CDC 2e bijeenkomst (1,5 uur) 

1. Huiswerk bespreken (doel van de trainersoefening is vooral je bewust worden 

van ook positieve kanten van mensen waar we ons soms aan ergeren, of ook wat 

mindere kanten van mensen waarvan wij denken dat ze juist super goed zijn. 

Alvast nadenken over de verschillende soorten gedrag en de eventuele 

opdrachten die men zou kunnen geven).  

2 recap vorige keer met rad (zie wheeldecide.com doel kennis ophalen) 

3. Bateson uitleggen 

4. oefenen feedback (met nadruk op lagen van Bateson en opbouw) 

NB als je de filmpjes gebruikt die ze ook voor hun eigen praktijk opdracht mogen 

gebruiken, dan vooral op hun (van goed naar beter) taalgebruik en denken letten 

en de vorm van de feedback. Nog niet op de inhoud van het filmpje ingaan, want 

dat doen ze dan zelf tijdens hun praktijk online. 

5. Praktijk wat te doen? (afhankelijk van de situatie kan deze offline = dus 

gewoon op het veld zoals altijd of online en dan kan je hen de volgende link 

toesturen: Praktijkopdracht online CKC: 

https://www.enjoyesc.com/copy-of-cdc  

 

Trainersbegeleiding CDC 3e bijeenkomst: Praktijk gedeelte (3 uur) 

Dit onderdeel is of live op het veld/in de zaal en als het online is dan hebben ze 

de vooropdracht gemaakt vanuit https://www.enjoyesc.com/copy-of-cdc  

En hebben ze de filmpjes bij zich of gaan ze het gesprek live oefenen met 

jou/iemand uit de groep. Hebben ze alleen de filmpjes online bekeken (wat veel 

gebeurd) dan kan je hen in de zoom sessie het feedback gesprek zoals ze 

voorbereid hadden, laten houden en dan live feedback op de feedback. Ik geef 

de acteur via de chat dan altijd een script mee van wie hij / zij is en speelt. Dat 

geeft meer dynamiek ook van de feedback en je krijgt er echt verschillende 

situaties en gesprekken door ook al hebben ze hetzelfde filmpje bekeken. 

Doel van de bijeenkomst is en feedback op de persoon vanuit jou en ook 

feedback op de feedback vanuit de groep.  

Het principe feedback geven hebben ze in bijeenkomst 2 uitgebreid met jou 

behandeld dus de vorm: compliment (Gouden Labeltje) – groeipunt – Positieve 

afsluiting met de nadruk op de winst van de groei (anders verandert men niet) 

plus een duidelijke opdracht HOE men het groeipunt kan gaan oefenen.  

 

Veel individuele aandacht! 

Tussenopdracht: 

Vul het evaluatie formulier in: http://bit.ly/35zc8AK 

https://www.enjoyesc.com/copy-of-cdc
https://www.enjoyesc.com/copy-of-cdc
http://bit.ly/35zc8AK
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( Maak zelf in google forms een evaluatie formulier zoals dit voorbeeld <zie link hierboven>  

En dan kan je aan de hand daarvan de laatste sessie ingaan.) 
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Trainersbegeleiding CDC 4e bijeenkomst: Evaluatie (1,5 uur) 

1. Ingaan op de evaluatie formulier vragen 

2. Hoe nu verder / implementatie best practices 

3. Afsluiten 
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Onderdelen oefening behorende bij de 1e bijeenkomst: 

Verdeel de groep in 5 break-out sessies en iedere groep krijgt een thema mee: 

1. communicatie 

2. zelfreflectie 

3. feedback geven 

4. observeren 

5. analyseren 

 

De opdracht spreekt voor zich. Aan jou als trainer de taak om er voor te zorgen 

met vragen stellen, een werkvorm en of eigen aanvullingen dat de gehele stof 

aan bod komt en alles aangevuld is, daar waar de groepjes niet volledig zijn. 

Ik zet het hele document (zie bijlage op de site ) van de opdracht meestal 

gewoon in de chat en deel de groepen zelf in met 5 team captains. Je kan ook de 

opdracht per groepje van te voren klaar zetten in de break-out room of even per 

room in de chat zetten (dus copy-paste de tekst hieronder doen.) Refereer ook 

goed naar de tools die we beschikbaar hebben. 

 

Onderstaand model hoort nog bij zelfreflectie, die staat namelijk ook in de 

blauwe kleine waaier. Korthagen 
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Extra model voor zelfreflectie kan Kernkwaliteiten van Ofman zijn 

 

Extra bij communicatie de regels: 
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ZELFREFLECTIE 

Opdracht 1 : neem 10 minuten de tijd om de volgende zaken uit te zoeken die 

belangrijk zijn In zelfreflectie. 

• Wat is zelfreflectie 

• Wat is hierin belangrijk om te weten 

• Waar kan je tegen aanlopen bij je observatie 

• Welke tools/theorie kan je hierbij 

gebruiken 

 

Opdracht 2: Presenteer in 5 minuten aan de anderen jouw bevindingen over dit 

onderwerp. Op welke manier past zelfreflectie in jouw rol als trainerscoach? 

 

FEEDBACK GEVEN 

Opdracht 1 : neem 10 minuten de tijd om de volgende zaken uit te zoeken die 

belangrijk zijn in feedback geven. 

• Hoe geef je het beste op een positief 

opbouwende manier feedback 

• Wat is hierin belangrijk om te weten 

• Waar kan je tegen aanlopen bij 

feedback geven 

• Welke tools kan je hierbij gebruiken 

 

Opdracht 2: Presenteer in 5 minuten aan de anderen jouw bevindingen over dit 

onderwerp. Op welke manier kan de trainersbegeleider het beste een positief 

coachend feedback gesprek voeren? 

Welke elementen zitten er zeker in het gesprek? 
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ANALYSEREN 

Opdracht 1 : neem 10 minuten de tijd om de volgende zaken uit te zoeken die 

belangrijk zijn in analyseren. 

• Hoe analyseer je het beste 

• Wat is hierin belangrijk om te weten 

• Waar kan je tegen aanlopen bij je analyseren 

• Welke tools kan je hierbij gebruiken 

 

Opdracht 2: Presenteer in 5 minuten aan de anderen jouw bevindingen over dit 

onderwerp. Op welke manier kan de trainersbegeleider de bevindingen het 

beste analyseren en gebruik je deze input als leidraad voor je feedback gesprek? 

 

OBSERVEREN 

Opdracht 1 : neem 10 minuten de tijd om de volgende zaken uit te zoeken die 

belangrijk zijn in observeren. 

• Hoe observeer je het beste 

• Wat is hierin belangrijk om te weten 

• Waar kan je tegen aanlopen bij je 

observatie 

• Welke tools kan je hierbij gebruiken 

 

Opdracht 2: Presenteer in 5 minuten aan de anderen jouw bevindingen over dit 

onderwerp. Wat zijn de belangrijkste elementen van observeren waar een 

trainersbegeleider mee te maken krijgt/rekening mee moet houden/moet weten? 

 

COMMUNICATIE 

Opdracht 1 : neem 10 minuten de tijd om de volgende zaken uit te zoeken die 

belangrijk zijn in communicatie. 

• Regels 

• Wat is hierin belangrijk om te weten 

• Het woord NIET 
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• Specifiek/generiek 

• Zender/ontvanger 

• Verbaal/non-verbaal 

 

Opdracht 2: Presenteer in 5 minuten aan de anderen jouw bevindingen over dit 

onderwerp. Wat zijn de belangrijkste elementen van communiceren waar een 

trainersbegeleider mee te maken krijgt/rekening mee moet houden/moet weten? 
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