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HANDLEIDING VOOR HET ONTWERPEN VAN EEN TRAINING 

 

 

INLEIDING 

STAP 1.  HELDER KRIJGEN VAN VRAAG EN BEHOEFTE VAN DOELGROEP 

Het ontwikkelen van een training begint bij een vraag of probleem van de gemeenschap of een aantal 

personen uit een gemeenschap. De vraag kan zijn dat men graag iets met landbouw wil gaan doen. 

Vraag dan door naar het wat en waarom. Welke problemen ervaren ze nu, wat zouden ze graag willen 

kunnen of wat wil men bereiken met behulp van de training. Gaat het om meer inkomen, nieuwe 

gewassen telen, bestrijding van insecten of verhogen van productie in het algemeen? Een training geeft 

een deelnemer nooit meer inkomen. Dus wat denken zij dat het probleem is dat zij niet meer verdienen 

dan ze nu verdienen? Wat weten ze niet of wat kunnen ze niet? Leg ook verschillende onderwerpen 

voor, die met de vraag te maken hebben. Weet men daar al iets over, is er interesse voor. Door 

uitgebreid over de vraag en behoefte te praten, ontdek je:  

Deze handleiding is opgesteld in het kader van het ontwikkelen van PAS-trainingen, en is bedoeld 

voor medewerkers van de PAS die hun eigen training willen ontwikkelen. Om een goede training te 

ontwerpen, moeten de volgende stappen doorlopen worden: 

Stap 1. Helder krijgen van vraag en behoefte van doelgroep, en het bepalen van de beginsituatie van 

de deelnemers  

Stap 2. Formuleren van concrete doelen en competenties  

Stap 3. Opstellen van een trainingsprogramma 

Stap 4 Eindbeoordeling opstellen 

Ter voorbereiding van het lezen van deze handleiding, is het goed de trainershandleiding: Train de 

trainers van de PAS door te nemen. Hierin wordt veel achtergrondinformatie behandeld. 

 

 

 



PAS- Handleiding ontwerpen training Page 2 

 

 Het beginniveau van de mensen 

 De dagelijkse vraagstukken die ze tegenkomen (praktijkvoorbeelden). Hierdoor kan de 

training beter worden aangesloten op hun belevingswereld.  

 De kennis en ideeën die ze hebben over het onderwerp. Ook de foute ideeën en 

concepten die ze gebruiken.  

 Het eindniveau dat men wil bereiken.  

 Wat hun motivatie is en hoe je ze kan blijven motiveren gedurende een programma.  

 

Deze informatie is zeer belangrijk voor de verdere ontwikkeling van je trainingsprogramma.  

 

Bijvoorbeeld het bestuur van een landbouwcorporatie vraagt om een training projecten schrijven. 

Het is dan goed om eerst door te vragen. Waarom wil men deze training? Heeft men al een concreet 

project op het oog die men wil gaan opzetten? Wat wil men kunnen na de training. Waarom alleen 

projectschrijven en niet het uitvoeren van een project? Het is belangrijk om goed door te vragen. 

Want een projectplan schrijven voor een klein project is iets anders, dan voor een groot project. 

Daarnaast als men het project ook nog wil uitvoeren, moet men ook nog andere vaardigheden leren. 

Weet men al wat een project is?  

 

Geef aan het einde van de inventarisatie een samenvatting van alles wat je gehoord hebt. Op die manier 

kun je toetsen of je de juiste informatie hebt opgenomen. Dit is stap 1 om met betrokkenheid van de 

mogelijke deelnemers een trainingsprogramma op te zetten.  

 

 

 

STAP 2.  FORMULEREN CONCRETE DOELEN EN COMPETENTIES 

 

De volgende stap is om een helder en eenduidig 

doel van de training te formuleren. Vaak blijven 

doelen vrij algemeen en vaag, door middel van 

SMART kan het concreter worden gemaakt.  

Voorbeeld Niet- Smart 

Deelnemer wil beter worden in landbouw zodat ze 

meer geld kan verdienen.  
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Voorbeeld SMART 

De deelnemer leert in 6 maanden hoe ze boulanger kan planten, onderhouden en oogsten, zodat ze een 

hogere oogstopbrengst heeft.  

 

De PAS wil dat deelnemers het geleerde ook in de praktijk brengen. In de trainingen van de PAS is er niet 

alleen aandacht voor informatie en kennis, maar moet er ook veel tijd worden besteed aan 

vaardigheden en houding/attitude van deelnemers. Alleen als dat component wordt meegenomen, 

zullen deelnemers in staat zijn om het geleerde goed toe te passen in de praktijk. Het geheel van kennis, 

vaardigheden en houding wordt ook wel competenties genoemd. Een tweede hulpmiddel voor het 

formuleren van specifieke doelen is het formuleren van de competenties, die worden aangeleerd, dus 

wat gaan de deelnemers straks weten, wat gaan ze doen en hoe gaan ze zijn als ze het doen. 

 

Kennis To know 

Een magazijn met concepten, data, feiten en informatie 

Vaardigheden How-to-do 

De vaardigheid om een handeling of serie van handelingen uit te 

voeren door het gebruik van geschikte methoden, 

technieken en of strategieën. 

Houding How-to-be 

De waarden, regels en principes die gehanteerd moet worden om 

succesvol gebruik te maken van de kennis en 

vaardigheden. 

 

 

STAP 3. OPSTELLEN VAN EEN TRAININGSPROGRAMMA 

Het trainingsprogramma dat opgesteld gaat worden, zal door de trainers van de PAS worden gebruikt, 

en moet een duidelijk, voor iedereen begrijpelijke opbouw hebben. In de training voor de trainers van 

de PAS zijn de principes van onderwijs aan volwassenen, de verschillende leerstijlen volgens welke 

mensen werken, de leercirkel van praktijkgericht onderwijs, en de verschillende trainingstechnieken 

behandelt (zie hand-out 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B).  Aanbevolen wordt om deze training eerst door te 

nemen, dan raakt men direct vertrouwd met de opbouw en indeling van een PAS-training  en verkrijgt 

men meer inzicht in het gebruik van de praktijkgerichte leercirkel.  
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De sessies zijn ontworpen om de deelnemers door de 4 fasen van de praktijkgerichte leercirkel te 

begeleiden: De ervaring, overdenking, bespreking en toepassing.  In de ervaringsfase wordt er een 

oefening gedaan, waarbij het onderwerp aan bod komt op een participatieve manier, dus spel, discussie 

enz. Tijdens de overdenking van deze ervaring krijgen de deelnemers kans hun mening te vormen, welke 

in de besprekingsfase aan bod komt en gebruikt wordt om conclusies te trekken. In de toepassingsfase 

krijgen de deelnemers de kans het geleerde toe te passen, of te bedenken hoe ze het in hun dagelijks 

leven zullen gaan toepassen. In bijlage 1 is de opbouw en lay-out van een PAS-training aangegeven. 

 

STAP 4 EINDBEOORDELING OPSTELLEN 

Deelnemers willen graag bevestigd worden in hun kennis, daarom is een eindbeoordeling soms een 

praktische afsluiter. Niet elk deelprogramma hoeft apart getoetst te worden, maar liever verschillende 

deeltesten, dan één grote test aan het einde van het programma. Voor elke deeltest wordt kort een 

koppeling met voorgaande testen gemaakt of bouwt het voort op voorgaande testen. Gezien de grote 

aandacht voor competenties en het kunnen toepassen van het geleerde in de praktijk, kan er goed 

gebruik worden gemaakt van een‘proeve van bekwaamheid’( zie bijlage 2).  De beschrijving van de 

proeve van bekwaamheid kan niet in zijn geheel worden toegepast in het binnenland, maar biedt 

genoeg handvaten voor goede beoordeling van competenties. 

Een andere manier van beoordelen is de deelnemers op papier of mondeling vragen te stellen, ze een 

casestudy te laten behandelen of het laten maken van een produkt. 
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BIJLAGE 1 LAYOUT EN INDELING VAN DE TRAINERSHANDLEIDINGEN 

 

TITEL 

SESSIE… ONDERWERP 

 

A. …………………………………. 

Stap 1 …………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

Stap 2 Geven specifieke informatie aan de trainer hoe de training uit te voeren. De sessies zijn 

ontworpen om de deelnemers door de 4 fasen van de praktijkgerichte leercirkel te 

begeleiden: De ervaring, overdenking, bespreking en toepassing.  

 

 

 

 

Aantekeningen voor de trainer: mogelijke antwoorden groep, definities, hoofdpunten (italic) 

Leerdoelen Geeft aan waar de deelnemer toe in staat is aan het eind van de training, op het 
gebied van toename in kennis, verbeterde vaardigheden en verandering van houding 

Tijd Geeft aan hoe lang de sessie ongeveer duurt 

Overzicht 
sessie 

Geeft de opdeling van de sessie aan, met de tijd aangegeven per onderdeel 

A   ……………( … minuten) 

B……………….. 

Materiaal Al het materiaal dat tijdens de sessie gebruikt gaat worden 

hand-outs Geeft alle hand-outs aan die voor de sessie nodig zijn, en aan het eind van de sessie 
uitgedeeld zullen worden 

TAAK#1 

Geeft kleine groepsactiviteiten aan, het geeft instructies aan de deelnemers over wat 

ze moet gaan uitvoeren. De trainer kan deze opdrachten op een flip-over schrijven 

     Tijd: …………minuten 
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BIJLAGE 2 PROEVE VAN BEKWAAMHEID 

 (bron: wikipedia, ingekorte en bewerkte versie)) 

 

Proeve van Bekwaamheid is een instrument binnen het competentiegericht leren om de 
competenties van een deelnemer te beoordelen of toetsen. Een Proeve van Bekwaamheid 
toetst ten eerste vaardigheden, bijvoorbeeld lezen, schrijven, spreken, luisteren, gesprekken 
voeren. Naast de vaardigheden wordt ook de kennis en de houding (beroepshouding) getoetst. 
De vaardigheden, kennis en beroepshouding samen noemen we ook wel competenties. Dus 
een proeve van bekwaamheid toetst competenties. Het examineren wordt zo dicht mogelijk bij 
de daadwerkelijke beroepsuitoefening getoetst. Daarom is het gewenst dat de examinering 
plaats vindt in een representatieve beroepsomgeving. Naast de stage- of werkplek kan een 
gesimuleerde omgeving ook uitkomst bieden voor de examinering. 

 

 

Vormen 

Enkele veel voorkomende vormen van een Proeve van Bekwaamheid zijn een mechanische 
simulatie, een assessment, een arbeidsproef, 360˚-feedback en observeren werkzaamheden. Bij 
een mechanische simulatie gaat het om nabootsing van ‘echte’ apparatuur. 

Een assessment, dat ook wel een cliëntsimulatie of rollenspel wordt genoemd, is een toetsvorm 
waarbij met behulp van acteurs, video’s of cd-rom situaties worden nagespeeld. Beoordelaars 
observeren tijdens het assessment het gedrag van de deelnemer. 

Een arbeidsproef is een testsituatie in de praktijk waarbij de deelnemer een opdracht mee krijgt 
om uit te voeren. Er wordt in de werkzaamheden gestuurd, zodat bepaalde vaardigheden, 
beroepshouding en kennis kunnen worden uitgelokt.  

360˚-feedback houdt in dat de deelnemer door meerdere, direct betrokken personen op een 
aantal aspecten wordt gescoord.  

Observeren van werkzaamheden heeft veel weg van de arbeidsproef. Bij observaties gaat het 
echter om de beoordeling van een performance onder normale werkomstandigheden (het 
daadwerkelijke arbeidsproces). 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kennis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Attitude
http://nl.wikipedia.org/wiki/Competenties
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rollenspel_(psychologie)
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Beoordeling 

De wijze van beoordeling is van belang bij een Proeve van Bekwaamheid. Vele vormen van een 
Proeve van Bekwaamheid vragen om een grote inspanning van zowel de deelnemer als de 
beoordelaar. Zo heeft de Proeve van Bekwaamheid als kenmerk niet exclusief gericht te zijn op 
het product, maar gericht te zijn op het product en het proces waarbij meerdere oplossingen 
mogelijk zijn. In het kader van de betrouwbaarheid van de beoordelingen wordt daarom vaak 
gebruik gemaakt van minimaal twee beoordelaars die onafhankelijk van elkaar worden ingezet. 
De beoordelaars die onderscheiden worden bij een Proeve van Bekwaamheid zijn de docent, de 
externe expert en de peers (medestudenten). 

Kandidaten nemen het oordeel van een expert serieus. Het fenomeen dat vreemde (ervaren) 
ogen dwingen, wordt als extra stimulans ervaren om het goed te doen. Medestudenten 
inzetten als beoordelaars leidt vaak tot meer diepgang en motivatie van de deelnemer. Deze 
beoordelaars hebben hetzelfde als hen doorgemaakt, maar weten ook wat belangrijk is in de 
praktijk. Peers kunnen vaak goed de relevantie aangeven.  

 

 

Eisen 

Een Proeve van Bekwaamheid moet aan de volgende eisen voldoen (wenselijke uitgangspunten 
voor een optimale toets): 

 De Proeve van Bekwaamheid dient authentiek (geloofwaardig als situatie uit 
(beroeps)praktijk) te zijn. Tijdens de toets heeft de deelnemer de beleving ‘echt’ te 
handelen.  

 De Proeve van Bekwaamheid dient motiverend te zijn voor de deelnemer.  

 De Proeve van Bekwaamheid dient congruent te zijn. Hiermee doelt men op het 
gegeven dat de handelingsprocedure uit de praktijk gelijk moet zijn aan de uitgevoerde 
procedure tijdens de boordeling van de deelnemer binnen de Proeve van Bekwaamheid.  

 De Proeve van Bekwaamheid moet inhoudsvalide zijn. De inhoud van de toets sluit aan 
op de eerder aangeboden leerstof.  

 De Proeve van Bekwaamheid toets niet meer dan 5 competenties tegelijk i.v.m. 
cognitieve overbelasting van de beoordelaars.  

 De Proeve van Bekwaamheid toetst competenties, waarbij de criteria duidelijk 
gedefinieerd zijn. De criteria zijn voorzien van beoordelingsschalen. De deelnemer dient 
vooraf op de hoogte te zijn van deze beoordelingscriteria.  

 De Proeve van Bekwaamheid moet de deelnemer stimuleren tot zelfreflectie en 
zelfevaluatie.  

 De Proeve van Bekwaamheid toetst competenties die geen waardeoordeel bevatten. 
Toetsen moeten ruimte bieden aan persoonlijke invulling en behalen van eigen doelen.  



PAS- Handleiding ontwerpen training Page 8 

 

Voor- en nadelen 

De Proeve van Bekwaamheid toetst binnen (gesimuleerde) praktijksituaties. Er zijn voor- en 
nadelen te noemen van het gebruik van een Proeve van Bekwaamheid. Een groot voordeel is 
dat deze vorm van toetsing kandidaten waardevolle leerervaringen geeft die ruimte biedt aan 
persoonlijke invulling. Zodoende is de toetsing niet alleen gericht op het vaststellen van het 
leerresultaat, maar ook op de tussentijdse ontwikkeling van de deelnemer.  

De nadelen van de Proeve van Bekwaamheid zijn een gevolg van de eisen. Een objectieve, 
betrouwbare en valide beoordeling stelt hoge eisen aan de toetsing. Dit kan allerlei praktische 
en financiële knelpunten opleveren. Ten eerste neemt een Proeve van Bekwaamheid veel 
arbeidsuren in beslag om te ontwikkelen. In de verdere voorbereiding kan o.a. de 
beschikbaarheid beoordelaars en materialen voor het simuleren van de situatie een praktisch 
struikelblok zijn. Ten derde is een Proeve van Bekwaamheid een dure toetsvorm om uit te 
voeren. Zo zijn er vaak meerdere beoordelaars nodig en neemt de toets per individuele 
deelnemer veel tijd in beslag.  

 


