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TRAIN DE TRAINERS VAN DE PAS TRAINING 

 

Dag sessie doel Tijd 

1 
1. Doelgroep PAS Bepalen wie ze in de toekomst gaan trainen 

en wat de eigenschappen van deze groep zijn 
20 minuten 

1 
2. Lesgeven aan 

volwassenen 
Welke lesmethoden bestaan er, aan welke 
eigenschappen moet een training voor de 
doelgroep voldoen 

40 minuten 

1 
3. Manier waarop 

volwassenen leren Leerstijlen, leercirkel 30 minuten 

1 
4. Trainingstechnieken Welke trainingstechnieken zijn er en op 

welke leerdoelen pas je ze toe 
1 uur, 15 min 

1 
5. Communicatie 

Hoe breng je informatie het beste over 1 uur 

2 
6. Stappen 

trainingsessie 
Weten hoe de opbouw van een 
trainingssessie eruit ziet 

15 minuten 

2 
7. Practicum Ervaring opdoen in het geven van een 

training, observeren goede en slechte dingen 
2 uur 

2 
8. Evaluatie training Waarvoor evaluatie nodig is en hoe het te 

doen 
30 minuten 

2 
9. toekomst Hoe zien ze zichzelf als trainer, wat willen ze 

nog meer leren 
25 minuten 
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SESSIE 1 

DOELGROEP PAS 

 

 

Stap 1  Deelnemers begroeten en de leerdoelen voorlezen 

Stap 2 Deelnemers vragen mee te denken over de doelstellingen  van de PAS, deze op de 

flipover schrijven , een snelle inventarisatie houden 

Stap 3 Geef aan dat je ieder zijn mening wil weten over de eigenschappen van de doelgroep 

van de PAS, deel papier en stiften uit. 

 

 

 

 

Stap 4 Laat de deelnemers om de beurt voorlezen, de hoofdpunten worden op de flipover 

geschreven en bespreek deze. Deel daarna de handout 1 uit. 

Leerdoelen Aan het eind van deze sessie zullen de deelnemers in staat zijn: 

1. Aan te geven voor welke mensen ze trainingen zullen gaan 
verzorgen 

2. Wat de hoofdeigenschappen van deze groep zijn waar ze 
rekening mee moeten houden. 

Tijd 20 minuten 

Overzicht 
sessie 

 Inventarisatie kennis 

Materiaal 2 flipovers, papier, stiften 

handouts 1 overzicht doelstellingen PAS 

TAAK#1 

Omschrijf de hoofdeigenschappen van de doelgroep waar je mee werkt, geef 

maximaal 10 punten aan 

     Tijd 10 minuten 
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OVERZICHT DOELSTELLINGEN PAS    HANDOUT 1 

Uitgangspunten werkwijze PAS Uitgangspunten Trainingen PAS 

PAS gaat een lange termijn relatie aan met een 
gemeenschap 

 

PAS werkt vanuit de vraag en behoefte van de 
gemeenschap.  

Er wordt alleen een training aangeboden als de 
potentiële deelnemers zelf 
aangeven hieraan behoefte te 
hebben of met de vraag zijn 
gekomen.  

De vraag of behoefte van de gemeenschap wordt 
altijd samen met de gemeenschap 
onderzocht om te komen tot een 
geschikte oplossing of aanpak die 
door de gemeenschap wordt 
gedragen.  

Samen met de gemeenschap worden de doelen 
vastgesteld en het 
trainingsprogramma doorgenomen.  

Gemeenschappen leveren altijd een eigen bijdrage 
in een project door middel van 
geld, materialen en/ of 
menskracht. Hulpvragen vanuit de 
gemeenschap worden altijd 
teruggelegd naar wat zijzelf 
kunnen doen. 

Deelnemers betalen een bijdrage voor een 
trainingsprogramma in ofwel geld 
of materialen. 

 

De PAS vindt het proces van ontwikkeling 
belangrijker dan het behalen van 
een snel resultaat. Zij past haar 
tempo en inzet aan, aan het 
ontwikkelingstempo van een 
gemeenschap.  

De trainingsprogramma’s beginnen op het niveau van 
de deelnemers en eindigen ook op 
een niveau die voor de deelnemers 
haalbaar is.  

De deelnemers dienen de tijd te krijgen om de stof te 
leren en te verwerken. 

De deelnemers kunnen aan het einde van de module 
de vaardigheid in de praktijk 
brengen.  

Indien de PAS zelf geen ondersteuning kan bieden, 
zal zij met de gemeenschap zoeken 
naar een geschikte partner die wel 
ondersteuning kan bieden.  

Als er voor een module kennis nodig is, die de PAS 
niet heeft, dan wordt daarvoor een 
deskundige ingeschakeld.  

De PAS maakt gebruikt van goede modules bij andere 
instituten als dat mogelijk is. 

De trainingsprogramma’s van de PAS worden 
gedocumenteerd, zodat een derde 
ze kan uitvoeren.   

Een project is PAS afgerond als het resultaat bij de 
betreffende 
gemeenschap/organisatie/individu 
is ingebed en zelfstandig gedraaid 
kan worden. 

Een module is afgerond als de deelnemer in staat is 
om het geleerde op de juiste wijze 
in de praktijk  toe te passen.  

De trainingen zijn vooral gebaseerd op 
ervaringsgericht leren en de doelen 
zijn competentiegericht.  
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SESSIE 2 

LES GEVEN AAN VOLWASSENEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. LEREN OP SCHOOL TEGENOVER LEREN VOOR VOLWASSENEN 

Stap 1 Groet de deelnemers en lees de leerdoelen voor 

Stap 2 Vertel de deelnemers dat ze aan elkaar moeten gaan beschrijven  

1. Hoe ze op de lagere school les kregen  

2. Hoe ze als een volwassene een training hebben gehad, of zouden willen krijgen 

Stap 3 Geef ze de volgende taak: 

l 

 

 

Leerdoelen Aan het eind van deze sessie zullen de deelnemers in staat zijn: 

1. Aan te geven wat de methoden van lesgeven aan 
volwassenen zijn 

2. Weten hoe een trainer deze kan toepassen 

Tijd 40 min 

Overzicht 
sessie 

A. Leren op school vergelijken met leren voor de doelgroep(30 min) 
B. Principes van participatief onderwijs aan volwassenen (10 min) 

Materiaal Papier, stiften, doek,beamer, powerpoinpresentatie handout 2A en 2B 

handouts 2A   vergelijking formeel en informeel onderwijs 

2B  principes van participatief onderwijs aan volwassenen 

TAAK#1   Tijd: 15 minuten 

Maak 2 tekeningen zoals je je herinnert: 

1. Hoe je op de lagere school les kreeg 

2. Hoe je als een volwassene een training hebt gehad, of zou willen krijgen 
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Leg uit dat ze geen woorden mogen gebruiken, ze moeten snel tekenen en het moet 

groot genoeg zijn om door anderen herkend te kunnen worden. 

Stap 4 Deel de papieren en stiften uit 

Stap 5 Vraag elke deelnemer zijn tekening te laten zien en ophangen, aan de ene kant de 

schoolklas, de andere kant de les aan volwassenen 

Stap 6 Vraag de deelnemers de tekeningen te bestuderen en te kijken naar: 

1. De relatie student/leerkracht 

2. De relatie tussen studenten 

3. De leeromgeving 

Stap 7 Laat een powerpointoverzicht zien van handout 2A en bespreek deze. 

Stap 8 Vraag welke methode het meeste geschikt is voor de PAS doelgroep, moedig discussie 

aan. 

 

 

 

B. PRINCIPES VAN PARTICIPATIEF ONDERWIJS AAN VOLWASSENEN 

 

Stap 1 Er bestaan een aantal basisprincipes voor het lesgeven aan volwassenen, welke ook 

goed aansluiten bij de doelgroep en waar we in al onze trainingen die we gaan geven 

rekening mee moeten houden, voorwaarden voor het goed overdragen van informatie 

Stap 2 Powerpointpresentatie van de handout 2B en bespreking van de punten. 

Stap 3 Uitdelen van de handouts 2A en 2B 
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HANDOUT 2A 

VERGELIJKING TUSSEN KLASSIKAAL EN NIET FORMEEL ONDERWIJS  

 

 KLASSIKAAL NIET FORMEEL 

ROL CURSIST 

 Instrukties volgen 

 Passief opnemen 

 Informatie ontvangen 

 Weinig verantwoordelijkheid 

voor het leerproces 

 

 Geeft ideeen gebaseerd op 

ervaring 

 Aktieve participatie 

 Interaktie 

 Verantwoordelijk voor 

leerproces 

 

MOTIVATIE VOOR 

LEREN 

 Van buiten af: familie, traditie, 

geloof 

 Cursist ziet niet het directe nut 

 Uit zichzelf 

 Cursist ziet direkte 

toepasingsmogelijkheden 

KEUZE INHOUD 

TRAINING 

 Door leerkracht bepaalt 

 Cursist heft weinig of geen keus 

 Gebaseerd op het leven of 

werkomgeving van de 

cursist 

HOOFDMETHODE  Feiten verzamelen 

 Delen van en bouwen op 

kennis en ervaring 
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 HOOFDLIJNEN VAN ONDERWIJS AAN VOLWASSENEN  HANDOUT 2B 

 

Volwassenen leren het beste als: 

 

 Ze de training zelf sturen: Volwassenen kunnen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen  

   leren omdat ze hun eigen behoefte kennen 

 Het voldoet aan een directe behoefte: Motivatie is het grootst als het zaken betreft waar ze zich 

    veel mee bezig houden 

 Participatief is: Deelname aan het leerproces is actief, niet passief 

 Ze er over na kunnen denken: Het meeste leren mensen als ze de tijd nemen op het geleerde  
   terug te kijken, conclusies te trekken, en te nadenken hoe ze het zelf in  
   de toekomst zullen gaan toepassen 

 Ze commentaar krijgen op wat en hoe ze het doen: Effectief leren heeft bespreking van de  

   resultaten op een correctieve en ondersteunende manier nodig 

 Er respect voor de cursist wordt getoond: Wederzijds respect en vertrouwen tussen cursist en  

   trainer bevorderd het leerproces 

 In een veilige, prettige atmosfeer zijn: Een opgewekt, ontspannen persoon leert meer dan  

   iemand die bang en gestrest is 

 In een comfortabele omgeving: Iemand die honger heeft, moe of ziek is of niet rustig kan zitten  

   leert niet optimaal 
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SESSIE 3 

PRAKTIJKGERICHT LEREN 

 

Leerdoelen Aan het eind van deze sessie zullen de deelnemers in staat zijn: 

1. De verschillende manieren waarop mensen leren te omschrijven 
2. De verschillende fasen van de leercirkel en de relatie tussen de fasen te 

omschrijven 
3. De rol van de trainer in elke fase te omschrijven 

 

Tijd 30 minuten 

Overzicht 
sessie 

A. Leerstijlen (15 min) 
B. De leercirkel van praktijkgericht leren (15 min) 

Materiaal Flipover, stiften, , beamer, pp presentaties handouts 3A en 3B 

handouts 3A leerstijlen 

3B De praktijkgerichte leercirkel 

 

 

A LEERSTIJLEN 

 

Stap 1 Groet de deelnemers en lees de leerdoelen van deze sessie voor 

Stap 2 Vraag of iemand een voorbeeld kan geven van iets wat hij heeft geleerd door het 

gewoon te doen, zonder erover te lezen of er instructies over te krijgen 

Mogelijk antwoord: Als een kind, muziek maken door op dingen te slaan, gedichten of liedjes schrijven,  
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Stap 3 Vraag de deelnemers zich voor te stellen dat er een radio naar een ver afgelegen dorp is 

gebracht, en dat de dorpelingen erom heen gaan zitten om er over te leren 

Stap 4 Maak een lijst met de deelnemers van vier verschillende manieren waarop de 

dorpelingen kunnen leren om de radio te gebruiken 

 Door te doen: knoppen aanraken 

 Door te observeren en na te denken: kijken hoe iemand anders het doet 

 Door theoretisch te onderzoeken: leren of luisteren naar de gebruiksaanwijzing 

 Op gevoel of intuïtie: door te raden 

Stap 5 Vertel de deelnemers dat dit 4 verschillende leerstijlen zijn, en dat de meeste mensen 

wel een voorkeur voor een bepaalde stijl hebben. 

Stap 6  Vraag hoe deze leerstijlen van elkaar verschillen 

Antwoord: ze benadrukken verschillende activiteiten: doen/zien/denken/voelen 

Stap 7 Lees de voorbeelden van handout 3A voor en deel deze uit 

Stap 8 Vraag of ze zichzelf er ook in herkennen 

Stap 9 Vraag of een bepaalde stijl beter is dan een ander 

Antwoord: nee, maar de ene stijl is beter toepasselijk voor een situatie of beroep dan een andere, 

bijv een chirurg die het op gevoel doet, kan niet. 

Stap 10 Vraag of ze deze leerstijlen kunnen combineren in het geval van de radio. 
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B PRAKTIJKGERICHT LEREN 

 

Stap 1 Vertel de deelnemers dat een hele effectieve en sterke leermethode, zeer geschikt voor de 

doelgroep van de PAS, de praktijkgerichte leercirkel is. Schrijf deze term op een flipover 

Stap 2 Teken de cirkel op het papier en geef de fases aan: ervaring (direct, actief), overdenking, 

bespreking en toepassing  

Stap 3  Leg de fasen uit aan de hand van de oefening waarin ze tekeningen moesten maken van hoe 

het in school was en hoe er aan volwassenen les moet worden gegeven. 

 Ervaring: nadenken over situaties en tekenen 

 Overdenken: naar de tekeningen van anderen kijken en discussiëren 

 Bespreking: overeenstemmen op welke manieren deze lesmethoden verschillen 

 Toepassen: beslissen welke benadering het beste is om te gebruiken. 

Stap 4 De rol van de trainer is de deelnemer door deze fasen te begeleiden. Op de 

powerpointpresentatie van handout 3B staat geschreven waar de trainer voor moet zorgen.
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HANDOUT 3A  LEERSTIJLEN 

 

Leerstijl: doener 

De kracht van de doener ligt bij het 'doen'. Hij werkt doelgericht, kan goed met mensen opschieten en 

wil tastbare resultaten bereiken. Een doener raakt graag betrokken bij een proces en voert graag 

plannen uit. Hij richt zich daarbij eerder op de informatie van anderen dan op zijn eigen analytische 

capaciteiten. Hij kan zich snel aan specifieke en concrete situaties aanpassen.  

Optimale leeromgeving:  

 uitdagende en spanningsvolle situaties, die om keuzes vragen;  

 veel afwisseling in werkvormen;  

 plaats voor humor, plezier en ontspanning;  

 feedback op eigen actie;  

 sfeer en contact is belangrijk;  

 vrijheid om snel te reageren. 

 

Leerstijl: dromer 

Een dromer is iemand die de nadruk legt op concrete ervaringen en een groot voorstellingsvermogen 

heeft. Zijn sterkte is de verbeeldingskracht en fantasie waarmee hij een concrete situatie vanuit 

verschillende gezichtshoeken kan bekijken en snel verbanden kan leggen tussen een aantal observaties. 

Het zijn vaak creatieve mensen, die ook ruimte nodig hebben voor het creëren van ideeën. 

Optimale leeromgeving:  

 ruimte om ervaringen en gevoelens te uiten;  

 tijd om de ervaringen te verwerken;  

 mogelijkheden om de groep te leren kennen en gedachten uit te wisselen;  

 confrontatie met verschillende visies;  
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 veilige benadering;  

 visuele presentatie van de leerstof. 

 

Leerstijl: beslisser 

Een beslisser is gericht op probleemoplossing en technologische toepassing van begrippen, modellen en 

theorieën. Hij wordt graag geconfronteerd met problemen waar één juiste oplossing voor gezocht kan 

worden. Zijn werkwijze is bij voorkeur doelgericht en planmatig. Hij is praktijkgericht. 

Optimale leeromgeving:  

 duidelijke rode draad in de stof;  

 gelegenheid om zelf praktische conclusies te trekken;  

 duidelijke relatie tussen leerstof en de eigen praktijk;  

 technieken en aanwijzingen om problemen zelfstandig op te lossen;  

 deskundige opleiders (moeten het zelf ook kunnen);  

 gelegenheid om met zelf bedacht oplossingen te experimenteren. 

 

Leerstijl: denker 

Een denker legt de nadruk op de logische samenhang tussen zaken. Hij wil bezig zijn met het vormen van 

begrippen en zijn grootste kracht is het maken van theoretische modellen. Logica, nauwkeurigheid en 

denken in heldere, abstracte begrippen staan voorop. Denkers proberen vanuit theoretische modellen 

naar de werkelijkheid te redeneren.  

 

Optimale leeromgeving:  

 duidelijke doelen en helder programma;  

 gelegenheid om naar achtergronden te vragen;  

 confrontatie met complexe vraagstukken (worden als uitdaging ervaren);  

 orde en rust; tijd om zelf met de stof bezig te zijn en deze in eigen kaders te plaatsen 
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HANDOUT 3B  DE PRAKTIJKGERICHTE LEERSCIRKEL 

 

 

1. DIREKTE ERVARING 

WAT: De deelnemers ontdekken nieuwe informatie waar ze mee aan de 

slag moeten 

HOE: Door een rollenspel, veldbezoek, spel, groepstaak enz 

ROL TRAINER: begeleid de ervaring, legt het doel uit en de taken, laat alles 

zo duidelijk en interessant mogelijk verlopen 

2. OVERDENKING ERVARING 

WAT: de deelnemers delen hun ideeën en reacties en ordenen en 

analyseren de informatie uit fase 1 

HOE: presentaties, kleine groepsdiscussies, 

ROL TRAINER: helpen overdenken, discussie stimuleren, 

belangrijke aspecten van de ervaring naar voren 

halen. 

3. BESPREKING 

WAT: de deelnemers interpreteren wat ze hebben besproken in fase 2 

HOE: algemene discussie, les, demonstratie 

ROL TRAINER: kennis overbrengen, samenvattin geven of vragen stellen 

zodat deelnemers zelf conclusies gaan trekken 

4. TOEPASSING 

WAT: De deelnemer maakt de connectie tussen de training en 

de echte wereld, maakt plannen voor toepassing 

in de praktijk 

HOE: actie planning, veldbezoek, discussie 

ROL TRAINER: advies geven en aanmoedigen 
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SESSIE 4 

TRAININGSTECHNIEKEN 

 

Leerdoelen Aan het eind van deze sessie zullen de deelnemers in staat zijn: 

1. De meest bruikbare trainingstechnieken te omschrijven 
2. Weten voor welke leerdoelen ze geschikt zijn 

Tijd 1 uur en 15 minuten 

Overzicht 
sessie 

A. Trainingstechnieken koppelen aan trainingsbehoefte (15 minuten) 
B. Trainingstechnieken begrijpen (1 uur) 

Materiaal Flipover, papier, stiften, beamer, pp presentaties handouts 3A en 3B 

handouts 4A  Kies de juiste trainingstechniek 

 

A. Trainingstechnieken koppelen aan trainingsbehoefte 

Stap 1 Groet de deelnemers en lees de leerdoelen voor 

Stap 2 Schrijf op een flipover de trainingstechnieken die de deelnemers kennen 

Stap 3 Leg uit dat training een verandering in gedrag moet veroorzaken, en dat 

trainingstechnieken ontworpen zijn om verandering te brengen in kennis, vaardigheid 

en houding. 

Stap 4  Vraag deelnemers voorbeelden te geven van de overdracht van kennis, vaardigheid en 

houding 

 Kennis: overdracht van feiten en informatie 

 Vaardigheid: de vaardigheid (praktisch en theoretisch) om iets te doen 

 Houding: de juiste gevoelens en waarden uitdragen voor de job 
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Stap 5  Op flipover, vul met de groep de tabel 4A in 

Stap 6  Deel de handout 4A uit en vergelijk het met het resultaat 

Stap 7 Beantwoord vragen en moedig discussie aan 

B. Trainingstechnieken 

Stap 1 Maak 4 groepen en laat iedere groep een lootje trekken met een trainingstechniek 

(presentatie, demonstratie, rollenspel, discussie in een kleine groep), geef ze de 

handout 4B hierbij en bespreek de technieken kort. 

 

Laat elke groep de volgende opdracht uitvoeren: 

 

 

 

 

 

 

Stap 2  Laat de groepen hun opdracht uitvoeren 

Stap 3 Bespreek elke uitvoering, verwijs ook naar de leercirkel, volgens welke jij ook werkt 

Stap4 Evalueer welke het beste zou zijn om met dit onderwerk met de doelgroep aan de slag 

te gaan. 

TAAK#1 

Maak voor jou techniek een korte training (5 min) over het volgende onderwerp: Het 

beheren van geld. Het hoeft niet zo serieus. Denk aan de fasen van de leercirkel. 

        15 minuten 
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HANDOUT 4A  DE JUISTE TRAININGSTECHNIEK KIEZEN 

 

 

 

 

MANIER VAN LEREN 

 

TRAININGS AKTIVITEITEN EVALUATIE AKTIVITEITEN 

 

Feiten/ informatie 

 

Lezingen, liedjes, op papier, 

brainstormen, tv, radio 

Geschreven of mondeling 

examen 

 

Vaardigheden 

(met de handen, denken, 

planning) 

 

Demonstratie of instructie 

gevolgd door oefening met 

correctie van fouten 

Observatie  on the job of bij 

practicum of in rollenspel 

Een checklist kan handig zijn 

 

Houding/waarden 

 

Discussie, rollenspel, 

verduidelijkingsoefening 

Indirect, door gedrag te 

observeren, vooral on the job 
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HANDOUT 4B TRAININGSTECHNIEKEN:   PRESENTATIE 

Omschrijving 

Een presentatie is een activiteit die uitgevoerd wordt door een over dat onderwerp deskundige waarbij 

informatie, theorieën of principes worden overgedragen. Meestal is alleen de 

deskundige aan het woord, door vragen en discussie kunnen de deelnemers er enigszins 

in betrokken worden. Voor deze vorm van training zijn de kwaliteiten van de trainer 

heel erg belangrijk. 

 Gebruik 

 Om een nieuw onderwerp aan de deelnemers te introduceren 

 Om een overzicht te geven 

 Om feiten en statistieken naar voren te brengen 

 Om een grote groep te bereiken 

Voordeel 

 Je kunt veel materiaal in een korte periode behandelen 

 Goed te gebruiken in een grote groep 

 Kan aangepast worden aan ieder type deelnemer 

 Kan voorbereiden op meer praktische trainingstechnieken 

 De trainer heeft meer controle over het proces dan met andere trainingstechnieken 

Om rekening mee te houden 

 Benadrukt one-way communicatie 

 Is geen praktijkgerichte benadering 

 De rol van de deelnemer is passief 

 De trainer moet over goede vaardigheden beschikken om les te geven 

 Ongeschikt om gedrag te veranderen 

 Deelnemer neemt het niet goed op, behalve als er direct een praktijkervaring aan gekoppeld is 

 Wordt meer in formele situaties gebruikt 

Uitvoering 

1. Introduktie: vertel de deelnemers wat je ze gaat vertellen 

2. Vertel je verhaal, gebruik plaatjes, film enz 

3. Vat de hoofdpunten samen 

4. Nodig de deelnemers uit vragen te stellen 
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HANDOUT 4B TRAININGSTECHNIEKEN:  DEMONSTRATIE 

Omschrijving 

Een demonstratie is een presentatie van een methode om iets te doen. 

 Gebruik 

 Om een specifieke vaardigheid of techniek aan te leren 

 Om een stap voor stap benadering mee te behandelen 

Voordeel 

 Makkelijk om de aandacht van de deelnemer te houden 

 Laat de praktische uitvoer van een methode zien 

 Betrekt de deelnemers als ze het zelf gaan uitproberen 

Om rekening mee te houden 

 Vraagt goede planning en oefening vooraf 

 Er moet genoeg materiaal/plaats zijn voor iedereen om uit te proberen 

 Niet te gebruiken in grote groepen 

 Moet deelnemers begeleiden/corrigeren als zij het uitproberen 

 

 

 

 

Uitvoering 

1 Introduceer de demonstratie, wat is het doel 

2 Laat het materiaal zien wat je zou gebruiken 

3 Demonstratie 

4 Demonstreer weer, leg elke stap uit 

5 Nodig de deelnemers uit vragen te stellen 

6 Laat de deelnemers zelf oefenen 

7 Bespreek hoe makkelijk/moeilijk het voor hen was, geef een samenvatting 
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HANDOUT 4B TRAININGSTECHNIEKEN:   ROLLENSPEL 

Omschrijving 

In een rollenspel spelen 2 of meer deelnemers een toneelstuk dat over het aangegeven onderwerp gaat 

 Gebruik 

 Helpt mensen hun houding te veranderen 

 Laat mensen de gevolgen van hun acties  voor andere mensen zien 

 Geeft de mogelijkheid aan de deelnemers te zien hoe anderen zich voelen of gedragen in een 

bepaalde situatie 

 Schept een veilige omgeving om problemen te behandelen waarover ze moeilijk praten 

 Laat deelnemers alternatieve benaderingen onderzoeken hoe zich in situaties te gedragen 

Voordeel 

 Leuk en stimulerend 

 Betrekt de groep 

 Speelt de werkelijkheid na 

Om rekening mee te houden 

 Een rol is spontaan, er is geen vast script 

 De acteurs moeten hun rol goed kennen om het rollenspel te laten slagen 

 De acteurs kunnen zich soms te veel inleven 

 

 

 

Uitvoering 

1 bereidt de acteurs voor zodat ze hun rol en de situatie begrijpen 

2 Leg de omgeving uit, zodat de deelnemers weten waar het plaatsvindt 

3 Bekijk het rollenspel 

4 Bedank de acteurs en vraag hen hou ze zich voelen over het rollenspel 

5 Bespreek de reacties en opmerkingen van de toeschouwers 

6 Bespreek de verschillende reacties 

7 Vraag de deelnemers wat ze hebben geleerd en ontwikkel principes 

8 Vraag de deelnemers hoe dit spel aansluit bij hun echte leven 

9 Geef een samenvatting 



PAS-training trainers Page 20 

 

HANDOUT 4B TRAININGSTECHNIEKEN:   GROEPSDISCUSSIE 

Omschrijving 

Groepsdiscussie is een activiteit waarbij de deelnemers hun ervaring en ideeën kunnen delen om een 

probleem op te lossen 

 Gebruik 

 Maakt gebruik van vaardigheden om problemen op te lossen 

 Helpt deelnemers om van elkaar te leren 

 Geeft deelnemers een groter gevoel van verantwoordelijkheid in het leerproces 

 Bevorderd teamwerk 

 Maakt persoonlijke waarden duidelijk 

Voordeel 

 Deelnemers hebben een grote invloed op wat ze leren 

 Actieve deelname wordt aangemoedigd 

 Versterkt de duidelijkheid van de training 

Om rekening mee te houden 

 De taak van de groep moet goed duidelijk zijn 

 De groep moet zich bewust zijn van de tijdslimiet 

 Deelnemers moeten naar elkaar luisteren, ook al zijn ze het niet met elkaar eens 

 Er moeten niet alleen maar een of twee personen praten 

 Vragen helpen de discussie te sturen 

 Iedereen moet aangemoedigd worden deel te nemen aan de discussie 

 

 

Uitvoering 

1 maak groepen van 4 tot 7 deelnemers 

2 lees de taak voor, waarover ze gaan discussiëren 

3 Vraag elke groep een discussieleider, iemand die noteert en iemand die straks gaat 

presenteren aan te wijzen 

4 Ga na of iedere groep zijn taak weet 

5 Geef ze tijd om discussiëren, de trainer doet niet mee, beantwoord alleen vragen 

6 Laat een persoon de bevindingen van de groep presenteren 

7 Geef de overeenkomsten tussen de groepen aan 

8 Vraag de deelnemers wat ze hebben geleerd van de discussie 

9 vraag ze hoe ze kunnen gebruiken wat ze hebben geleerd 
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HANDOUT 4B TRAININGSTECHNIEKEN:   CASE STUDY 

Omschrijving 

Een case study is een geschreven beschrijving van een situatie welke gebruikt wordt voor analyse en 

discussie. 

 Gebruik 

 Om veel voorkomende problemen in een bepaalde situatie te bespreken 

 Geeft een veilige mogelijkheid de vaardigheid om problemen op te lossen te oefenen 

 Bevorderd groepsdiscussie 

Voordeel 

 Deelnemer kan zich inleven in de situatie 

 Heeft een spannend element in zich 

 Het is niet de werkelijkheid dus het heeft geen persoonlijk risico 

 De deelnemers zijn betrokken 

Om rekening mee te houden 

 De case moet met de ervaring van de deelnemers te maken hebben 

 Problemen zijn vaak moeilijk en moeten van veel kanten bekeken worden 

 Er is niet altijd maar een juiste oplossing 

 Heeft veel voorbereiding nodig als je de case zelf opzet 

 Vragen voor de discussie moeten goed doordacht zijn 

 

Uitvoering 

1 leg de case voor 

2 geef deelnemers de tijd bekend te worden met de case 

3 geef het probleem aan dat ze moeten oplossen 

4 geef de deelnemers de tijd het probleem op te lossen 

5 laat de deelnemers hun oplossing presenteren 

6 Bespreek alle mogelijke oplossingenantwoorden 

7 vraag de deelnemers wat ze geleerd hebben van deze oefening 

8 vraag ze hoe deze fase aansluit bij hun eigen leven 

9 vat het samen 
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SESSIE 5 

DE TRAINER 

 

Leerdoelen Aan het eind van deze sessie zullen de deelnemers in staat zijn verbale en non-
verbale technieken in communicatie te gebruiken 

Tijd 1 uur 

Overzicht 
sessie 

A. Verbale en non-verbale communicatie (20 minuten) 
B. Parfrasing (herhalen, samenvatten) ( 40 min) 

Materiaal Flipover, papier, stiften, doek 

handouts 5A  Communicatievaardigheden trainer 

5B Spreken in het openbaar 

5C tekeningen oefeningen parafrasing 

A. verbale en non-verbale communicatie  

stap 1 Groet de deelnemers en lees de leerdoelen voor 

stap 2 Vraag de deelnemers aan de beste  training te denken die ze eerder gevolgd hebben, 

laat ze hun ogen sluiten en zich voorstellen wat die trainer deed om de training zo goed 

te maken 

stap 3 Maak 2 groepen en laat een groep op kaartjes de non-verbale communicatietechnieken 

opschrijven, de andere groep de verbale. 

Stap 4 Bespreek de resultaten en laat de groep de 3 belangrijkste eigenschappen van elke lijst 

aangeven. Deel de handout A en B uit. 

 

B. Parafrase, het weergeven van de inhoud met andere woorden 

stap 1 Vraag de deelnemers of ze begrijpen wat hiermee bedoelt wordt, leg ze uit dat het 

betekent: herhalen wat iemand net gezegd heeft, maar dan in andere woorden. Het 



PAS-training trainers Page 23 

 

bevestigd dat de spreker en de luisteraar het zelfde begrepen hebben en laat de spreker 

weten dat er goed naar hem geluisterd wordt. 

Stap 2  Leg uit dat dit vaak gebeurd na een presentatie of uitleg van een deelnemer, soms ook 

om een lang of niet helemaal duidelijk verhaal voor de andere deelnemers ook duidelijk 

te maken. Sluit hiermee direct aan, laat geen kans de aandacht af te leiden. 

Voorbeelden van een begin: 

Met andere woorden……… 

Bedoel je dat……………… 

Als ik het goed begrijp…………………….. 

Stap 3 Maak groepjes van 2, geef een tekening aan persoon A, persoon B mag het niet zien. Die 

krijgt een leeg vel en een stift, welke persoon A niet mag zien 

 

 

 

 

 

Stap 4 Hang alle tekeningen op en bekijk het resultaat 

Stap 5 Laat de deelnemers weer in dezelfde groepjes zitten en keer de taken om 

 

 

 

 

 

Stap 6  Hang alle tekeningen op en bespreek het resultaat 

Stap 7 Vraag om een samenvatting van het nut van parafrasing 

TAAK#1 

Persoon A ( met de tekening) geeft zo duidelijk mogelijk opdracht aan persoon 

B om de tekening te tekenen, zonder dat B het voorbeeld ziet. B mag niet 

praten 

     5 minuten 

TAAK #2 

Persoon B ( met de tekening) geeft zo duidelijk mogelijk opdracht aan persoon A 

om de tekening te tekenen, zonder dat A het voorbeeld ziet. Persoon A mag geen 

vragen stellen, maar wel parafrase gebruiken. Als de persoon het niet goed 

begrepen heeft, mag de instructeur nieuwe aanwijzingen geven. 

     5 minuten 
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HANDOUT 5A COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN TRAINER 

 

 

NON-VERBAAL 

 Houd oogcontact met iedereen als je praat, richt je niet op een speciaal persoon 

 Beweeg in de ruimte, maar leidt de groep niet af 

 Reageer op mensen met knikken, lachen, of andere reacties die laten merken dat je luistert 

 Sta voor de groep, ga niet zitten, zeker in het begin van de training. Laat zien dat je 

zelfvertrouwen hebt, ontspannen bent en weet wat je doet. 

 

 

 

 

VERBAAL 

 Stel vragen die reacties oproepen, als je alleen ja of nee als antwoord krijg, vraag dan: Waarom 

vind je dat…enz 

 Vraag de andere deelnemers of ze met een antwoord instemmen 

 Let op de toon van je stem, praat luid genoeg, rustig en duidelijk 

 Zorg ervoor dat de deelnemers meer praten dan jij 

 Laat vragen van deelnemers zoveel mogelijk door andere deelnemers beantwoorden 

 Herhaal antwoorden in je eigen woorden (parafrasen), hierdoor kan je kijken of het begrepen is 

en sommige dingen benadrukken 

 Vat discussies samen, zorg dat ze in de richting gaan die jij wilt, en trek conclusies 

 Benadruk zaken door je eigen ervaring erover te vertellen 

 Wees persoonlijk en vriendelijk 

 Houd met woorden de aandacht vast en het tempo in je training 
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Handout 5b Spreken in het openbaar 

Overtuigende presentatie 

Als je iets verkoopt, moet je eerst jezelf verkopen en ook tijdens een presentatie presenteer je eerst jezelf.  

Het geven van een voordracht aan een grote groep is een activiteit die door mensen die dat niet elke 

dag doen, soms als een lastige klus wordt ervaren. Dagen is men zich aan het inlezen op de teksten, om 

op de dag supreme een goed verhaal te kunnen houden. Helaas wordt vaak verondersteld dat de inhoud 

van het betoog het belangrijkste is en dat hetgeen wat uitgedragen moet worden, het enige is waar het 

bij de voorbereiding om gaat. We vergeten vaak dat het even zo belangrijk is om ook een goede 

presentatie neer te zetten. Het gaat dus niet alleen om de woorden, maar ook om de manier waarop je 

het brengt.  

Waar gaat het over? 

Het is een gegeven feit dat wanneer iemand een toespraak houdt, en 

de presentatie niet goed is, er bij de toehoorders weinig blijft hangen 

van waar het nu eigenlijk over gaat. Als de presentatie op een 

eentonige manier wordt gegeven, zakt de concentratie van de 

toehoorders erg naar beneden. Ook verkrampte houdingen en 

onrustige bewegingen van een spreker, kunnen de concentratie van de 

luisteraar afleiden. Kennis van lichaamstaal helpt bij het neerzetten 

van een goede presentatie.  

Let op de non-verbale aspecten 

Bij een goede voorbereiding van een toespraak is het belangrijk ook te 

letten op de non-verbale aspecten. Een goed gebruik van lichaamstaal 

tijdens de voordracht zal ook de belangstelling voor het onderwerp doen vergroten. Zeker bij een 

voordracht waarbij het doel is het publiek ergens van te overtuigen, is de manier van presenteren zeer 

bepalend voor de manier waarop de inhoud over komt. Door gebaren, lichaamsexpressie, 

gelaatsuitdrukking en toonhoogte geeft, ondersteunt of bekritiseert een spreker voortdurend hetgeen 

hij zegt. Bewust toegepaste pauzes behoren ook tot het non-verbale deel van het verhaal.  

Contact en interactie 

Tijdens een presentatie is het allereerst belangrijk om contact te maken met je publiek en met hen te 

interacteren. Dat betekent dat je niet alleen iets voordraagt, maar dat je werkelijk met je publiek 

communiceert. Je wisselt dus iets uit in plaats van dat je hen passief laat luisteren. Deze interactie kun je 

sturen door de keuze van plaats, het aannemen van een passende houding, een juiste afstemming van je 

bewegingen, een variërend stemvolume en een goede timing van aankijken en wegkijken. Expressieve 
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mimiek en ondersteunende gebaren bevorderen het contact met de groep en verhogen de levendigheid 

van het verhaal.  

De grootte van de groep 

Als je je toespraak voorbereidt is het belangrijk dat je 

weet wanneer en waar deze zal plaatsvinden en wat de 

grootte van de groep zal zijn. Met deze kennis kun je de 

opstelling van de groep en je eigen plaats bepalen. De 

grootte van de groep is ook belangrijk voor de keuze van 

de (visuele) hulpmiddelen die je gebruikt tijdens je toespraak.  

Het gebruik van de ruimte 

Bij een voordracht voor een kleine groep, is het prettig om de stoelen in een halve kring neer te zetten. 

Zelf neem je plaats in het midden van het open deel van deze kring. Hierdoor heb je een centrale plaats 

van waaruit je eenieder makkelijk kunt aankijken. De halve kring-opstelling zorgt er voor dat de 

deelnemers, bijvoorbeeld wanneer een van hen een vraag stelt, zich ook makkelijk op elkaar kunnen 

richten. Dit nodigt uit tot actieve deelname. Bij een groter publiek is deze hoefijzervormige opstelling 

meestal niet erg praktisch. Noodgedwongen zullen mensen hier vaak achter elkaar zitten. Belangrijk is 

hier dat je zelf kiest voor een plaats waar iedereen je goed kan zien. Bij een groep tot zo'n 100 personen 

is het voldoende om zelf te staan tijdens de voordracht, terwijl de anderen zitten. Bij een grotere groep 

kun je beter vanuit een hogere positie spreken. Overigens is staan voor een grote groep altijd te 

prefereren boven zitten. Als je staat ben je goed te zien en het geeft je goede mogelijkheid tot bewegen 

en veranderen van positie. Dit houdt het betoog levendig. Een zittende spreker heeft sneller een 

slapend gehoor, want hij doet afstand van vrijwel alle mogelijkheden van inspirerende dynamiek.  

Vermijd barricades! 

Zorg bij de keuze van de plaats van waaruit je spreekt dat er zo min 

mogelijk barricades zijn tussen jou en je publiek. Het toespreken van 

mensen vanachter een tafel of spreekgestoelte is iets heel anders dan 

vanuit een open ruimte. Veel mensen verkiezen een tafel voor zich, 

omdat dit hen steun geeft. Je kunt tenslotte je handen ergens laten; je 

kunt iets vastpakken als ze gaan trillen. Vrije ruimte daarentegen duidt 

op openheid (eerlijkheid), dat is al een voordeel. Verder kun je in een 

vrije ruimte beter gebruik maken van gebaren en kun je makkelijker 

van plaats veranderen (zonder te ijsberen). Dit houdt de voordracht 

levendiger. En bij een lezing dan? Daarbij heb je toch iets nodig om je papieren op te leggen? Ja, dat is 

zo, maar niets is saaier dan een voordracht waarbij de spreker gedurende lange tijd iets opleest, waarbij 

hij alleen zo af en toe eens over zijn bril blikt om te zien of zijn gehoor nog luistert. Soms kan het niet 

anders, maar als het niet nodig is, laat dan de papieren achterwege. Schrijf je spiekblaadje van te voren 
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op een flip-over. Dat iedereen kan meelezen op je 'spiekblaadje', helpt hen bij de concentratie op het 

onderwerp.  

Ondersteunende gebaren 

Het is goed om tijdens je betoog veel gebruik te maken van 

ondersteunende gebaren. Let er wel op welke gebaren je maakt. Het 

is bijvoorbeeld erg goed om je zinnen te ondersteunen met naar 

voren gerichte open handpalmen. Dit geeft eerlijkheid en oprechtheid weer. Een in de richting van het 

publiek prikkende wijsvinger daarentegen wordt vaak gevoeld als een beschuldiging (het 

beschuldigende vingertje). Er zijn heel veel gebaren, en deze hebben meestal alleen betekenis in 

bepaalde combinaties en binnen een bepaalde context. Om nu precies te weten welke gebaren je nu 

wel of niet moet gebruiken, is het goed om eens tijdens de voordracht van een ander bewust naar zijn 

gebaren te kijken. Let er eens op hoe je je zelf voelt wanneer hij bepaalde gebaren maakt. Je eigen 

gevoel is een goede graadmeter. We zijn echter vaak beter in staat om betekenis te geven aan de 

houdingen en gebaren van anderen, dan aan die van onszelf. Als we ons hier meer bewust van worden, 

kunnen we dit veranderen.  

Gebaren aanpassen aan de afstand 

Bij het toespreken van een grote groep moeten je gebaren en bewegingen worden aangepast aan de 

grotere afstand. Je gebaren moeten nu groter en krachtiger worden gemaakt. Het maken van kleine 

handbewegingen moet je hier zien als fluisteren. Mensen die verder van je verwijderd zijn, kunnen ze 

niet goed waarnemen. Houd er rekening mee dat ook het effect van je mimiek wegvalt. Je zult dus meer 

ondersteunende armbewegingen moeten maken. Wil je boosheid in je zin leggen, maak dan een gebaar 

met een gebalde vuist. Je verbaasde gezicht kun je bekrachtigen met twee uitgespreide handen. Het is 

even wennen om zoveel gebaren te maken tijdens het toespreken van een groep. Het voelt wat onecht. 

Je kunt echter bij een grote groep nauwelijks te veel gebaren maken.  

Intonatie 

Je stem is ook een belangrijk non-verbaal hulpmiddel tijdens de voordracht. Je kunt er niet alleen de 

woorden mee uitspreken, maar met behulp van intonatie kun je accent en levendigheid in je verhaal 

brengen. Zorg bij het toespreken van een grote groep voor een microfoon. Dit bevordert niet alleen de 

verstaanbaarheid, maar geeft je ook de mogelijkheid om optimaal gebruik te maken van je intonatie. 

Zonder microfoon klinken de zinnen die met groot volume worden uitgesproken allemaal gelijk. Het is 

juist de afwisseling van volume en toonhoogte die de toespraak levendig houdt. Je kunt er iets mee 

accentueren of mee afzwakken. Met een microfoon kun je zelfs fluisteren over grote afstand en dit kan 

soms heel nuttig zijn in het spel om de menigte te bereiken en om de aandacht vast te houden.  
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Oogcontact.  

Tijdens een gesprek met iemand is oogcontact erg belangrijk. Het patroon van aankijken en wegkijken 

regelt onder andere het verloop van het gesprek. Bij spreken in het openbaar is het eigenlijk niet veel 

anders, alleen richt je je tot een grotere groep. Door oogcontact te maken met de toehoorders, kun je 

een indruk krijgen van hoe je over komt. Oogcontact maken met iemand die actief luistert, een persoon 

die wat naar voren leunt en af en toe instemmend knikt, stimuleert je om verder te spreken. Het is goed 

om regelmatig je blik te verplaatsen naar een andere persoon, bij voorkeur iemand die aan een andere 

kant van de groep zit. Als iemand een vraag stelt, richt je doorgaans eerst je blik op de vraagsteller, 

terwijl je begint met antwoorden. Vervolgens richt je je blik naar anderen en je beëindigt je antwoord 

weer met een blik naar de vraagsteller. Vanaf een afstand van zo'n acht meter is oogcontact niet meer 

echt goed mogelijk. Richt je daarom bij je interactie vooral op de voorste rijen. Werp wel af en toe een 

blik naar boven (achteren) om ook de achterste mensen te betrekken. Op grote afstand weten de 

mensen niet precies meer naar wie je kijkt. Als je echter hun richting opkijkt, voelt iedereen zich 

aangesproken.  

Houding en bewegingen 

Tijdens het houden van een toespraak zijn de houding die je aanneemt en de bewegingen die je maakt, 

erg belangrijk. Veel mensen die een voordracht moeten houden, vragen zich vooral af waar ze hun 

handen moeten laten. Aan hun handen is het eerst hun gespannenheid te zien en daarom worden de 

handen eerder als een last ervaren dan als een handig hulpmiddel.  

Wat doet de spreker met zijn handen? 

Het veel en onrustig bewegen van de handen geeft niet alleen de gespannenheid van de spreker weer, 

maar kan de luisteraars afleiden van het verhaal. Nerveuze gebaren zoals krabben aan je armen of aan 

je gezicht, draaien aan een ring, strijken over je haren en friemelen aan je kleding kun je dus maar beter 

niet maken tijdens het spreken. Let er ook op wat je met voorwerpen doet die je in je hand houdt. Er zijn 

mensen die steeds hun bril op en af zetten, of voortdurend de pootjes van de bril open en dicht vouwen. 

Dit soort bewegingen kunnen de luisteraars erg afleiden. Ook het klikken met het knopje van een pen of 

het voortdurend lostrekken en terugplaatsen van een viltstiftdopje kun je maar beter laten.  

Statische houdingen 

Veel sprekers in het openbaar vrezen de zenuwachtige bewegingen, die onze handen 

spontaan lijken te maken. Om handen beter onder controle te houden, zijn we daarom 

eerder geneigd om ze onbeweeglijk te fixeren. Om de handen stil te kunnen houden, 

zoeken we steun. Als onze handen geen tafel of ander voorwerp vinden waaraan ze zich 

kunnen vasthouden, zoeken ze elkaar. Hierdoor ontstaan de statische, vaak gesloten 

houdingen die we soms bij sprekers zien. De houding die je aanneemt geeft de luisteraars 
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een indruk van hoe je zelf in het verhaal staat. Hier volgen enkele voorbeelden van de houdingen die we 

aannemen tijdens een voordracht.  

De armen over elkaar 

Gekruiste ledematen duiden in de meeste situaties op geslotenheid. Zo ook het over elkaar slaan van de 

armen tijdens een toespraak. Luisteraars die automatisch deze houding spiegelen zullen hierdoor ook 

minder open staan voor het verhaal.  

Handen in de zak 

Sprekers die hun handen in hun broekzak houden tijdens hun toespraak kunnen hierdoor nonchalant, 

ongeïnteresseerd, onverschillig, slordig of dominant over komen. Dit betekent niet dat de spreker dat 

ook is, maar het geeft wel aan hoe deze houding door anderen wordt ervaren. Vrouwen hebben het 

voordeel dat ze meestal niet in het bezit zijn van wijde broekzakken en komen dus niet zo snel in de 

verleiding om deze houding aan te nemen. Overigens is dit ook geen houding die veel door vrouwen 

wordt aangenomen. Een enkele hand in een zak, bijvoorbeeld van het kolbert, is wel acceptabel 

wanneer de andere hand actief wordt gebruikt voor het maken van ondersteunende gebaren.  

De handen op de heupen 

Vooral als de spreker daarbij wat naar voren leunt, kan de houding met beide handen op de heupen 

uitdagend, eigenwijs of zelfs agressief over komen. Het geeft een indruk van: 'ik weet het wel!'. Het 

publiek zal zich hierdoor eerder in de verdediging opstellen. Het is dan ook lastig om iemand vanuit deze 

houding te overtuigen of beïnvloeden. Je kunt deze houding wel gebruiken om een bepaald deel uit het 

verhaal te benadrukken. In dat geval zal deze houding kortdurend moeten worden aangenomen. 

Evenals bij de handen in de zak, is een enkele hand op de heup wel acceptabel omdat de andere hand 

vrij is om iets aan te duiden of te accentueren. De asymmetrische houding die dan ontstaat, duidt op 

ontspanning. Een hand op de heup of in de zak heeft dus een heel ander effect dan beide handen. Het is 

ook goed om de houdingen tijdens de presentatie af te wisselen.  

'Het vijgeblad'.  

Veel sprekers, zowel mannen als vrouwen, grijpen hun eigen handen in elkaar en houden die voor zich, 

op dezelfde manier en plaats als voetballers hun handen houden als bescherming tegen een hard 

aangeschoten bal. Adam en Eva droegen op die plaats een vijgeblad ter bescherming van hun edele 

delen. Vandaar deze naam die door verschillende schrijvers over lichaamstaal voor deze houding wordt 

gebruikt. Om in de religieuze sfeer te blijven, strengelen sommige mensen hun vingers in elkaar, alsof ze 

in gebed zijn. Sprekers die deze houdingen aannemen, komen erg stijf en gereserveerd over. Deze 

houdingen nodigen ook weinig uit tot het maken van ondersteunende gebaren.  
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'Rugdekking' 

De handen kunnen elkaar ook op de rug vasthouden. Hierbij kan men ook een erg geremde indruk 

maken. Dit 'omgekeerde vijgeblad' kan de spreker ook een soort heersersallure verschaffen, zeker als hij 

daarbij zijn kin omhoog steekt.  

De handen langs het lichaam 

De handen kunnen natuurlijk ook gewoon langs het lichaam worden gehouden. Veel mensen vrezen dat 

ze er als een houten klaas uitzien als ze hun handen langs hun lichaam houden, en vermijden daarom 

liever deze houding. Toch is deze houding in de meeste gevallen te verkiezen boven alle andere. Deze 

houding nodigt het meest uit tot het maken van ondersteunende handbewegingen en dit maakt de 

toespraak dynamisch. Het houten-klaas-effect kan ook worden verminderd door de rest van je houding: 

het hoofd opgericht en de schouders naar achteren.  

Wat doen je voeten? 

Wat je voeten doen tijdens de toespraak lijkt misschien van minder belang te zijn. Als 

we ons bewust bezighouden met het controleren van onze houding en bewegingen, 

worden onze voeten vaak vergeten. Toch kun je aan de stand en de bewegingen van de 

voeten soms nog meer aflezen dan aan het gezicht of aan de rest van het lichaam. De 

steun die mensen met hun handen zoeken, om zich stevig te voelen, zouden ze beter 

met hun voeten kunnen zoeken. Met je voeten bepaal je namelijk (bijna letterlijk) de 

stevigheid en stabiliteit van je voordracht. Dezelfde mensen die hun handen 

ineenstrengelen om steun te zoeken, staan soms maar op een enkele voet terwijl van de andere voet 

alleen de teenspitsen op de grond rusten. Of ze staan met de voeten zo dicht bij elkaar, dat dit ook 

weinig stabiel is. Het kruisen van de enkels, wat overigens meer door vrouwen wordt gedaan dan door 

mannen, duidt op onzekerheid en geslotenheid. Het geeft stevigheid als de voeten iets uit elkaar staan 

en het gewicht gelijk verdeeld is over beide benen. Iemand die zo staat komt ook overtuigend en zeker 

van zichzelf over. Hoewel veel mensen het gewend zijn om regelmatig hun gewicht van het ene been op 

het andere plaatsen, om vermoeidheid te voorkomen, hebben mensen met staande beroepen (zoals 

kappers) de ervaring, dat gelijke gewichtsverdeling over beide voeten op de lange duur de minste 

vermoeidheid geeft. Door deze houding aan te wennen voorkom je ook het zenuwachtig overkomende 

heen en weer wippen. Het naast elkaar plaatsen van de voeten biedt ook mogelijkheid om even door je 

knieïn te gaan of op de tenen te staan. Deze verandering in hoogte tijdens het spreken, beïnvloedt ook 

de stemmelodie, waardoor het verhaal veel enthousiaster over komt.  

Wanneer je iets uitlegt aan de hand van een flip-over of schrijfbord, is het makkelijk om een voet dwars 

achter de ander te zetten. De achterste voet wijst dan in de richting van het schrijfbord en de voorste 

voet blijft naar je publiek wijzen. Hierdoor blijf je de aandacht op de toehoorders richten en word je niet 

verleid om hen je rug toe te draaien.  
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Gebruik van visuele hulpmiddelen 

Bij de voorbereiding van je toespraak is het ook belangrijk om 

te kijken naar de hulpmiddelen die je zult gebruiken. Het is 

slim om je boodschap via de verschillende zintuigen van de 

toehoorders te laten binnenkomen. Probeer tijdens de 

voordracht zowel iets te laten zien als te laten horen. Beter 

nog is het als je ook iets kunt laten voelen, hoewel dat niet 

altijd even praktisch is. Onderzoek heeft uitgewezen dat een 

boodschap het best blijft hangen als deze via verschillende 

kanalen binnen komt. Tijdens een voordracht wordt daarom 

vaak gebruik gemaakt van een flip-over, een overhead-

projector, een presentatie-programma of dia's. Als de groep 

niet te groot is, heeft een flip-over de voorkeur. Allereerst 

biedt een flip-over een uitstekend geldige reden om de groep staande toe te spreken. Verder biedt het, 

daarbij horende, vasthouden van een viltstift een nuttige verlenging van de hand. Als je namelijk met je 

wijsvinger iemand uit het publiek aanwijst, terwijl je in je toespraak terugverwijst naar iets dat deze 

persoon zojuist gevraagd heeft, kan dit als verwijtend overkomen. Als kind is ons al geleerd dat wijzen 

naar andere mensen niet zo netjes is, en blijkbaar zit dit ingebakken. In dezelfde situatie wijzen met een 

viltstift heeft een heel ander, niet negatief effect. Met de viltstift kun je ook op de flip-over iets 

aanwijzen of onderstrepen.  

Andere voordelen van de flip-over 

Het gebruik van de flip-over maakt je ook bewegelijk op een goede manier. Je plaats naast de flip-over 

vormt dan je basis. Van daaruit kun je op je publiek toelopen, bijvoorbeeld om een vraag aan te horen 

en weer terug te keren. Het effect dat je met deze beweging teweegbrengt is te vergelijken met het 

inzoemen van een camera. Dit komt heel anders over dan het onrustige effect van een spreker die 

voortdurend heen en weer loopt (te ijsberen).  

Bij het gebruik van een schrijfbord of flip-over is het belangrijk om te kijken waar en hoe je staat ten 

opzichte van het bord. Je moet voorkomen dat je met je rug naar de toehoorders komt te staan. Zoals 

eerder genoemd kan je voetpositie hierbij behulpzaam zijn. Als je een voet dwars achter de ander te zet 

waarbij de achterste voet in de richting van het schrijfbord wijst en de voorste voet naar je publiek is de 

verleiding om hen de rug toe te draaien klein. Maak ook een goede keuze aan welke kant van het bord 

je gaat staan. Als je rechtshandig bent, is het goed om ook aan de (voor de kijkers) rechter kant van het 

bord te gaan staan. Als je dan iets schrijft of aanwijst met je rechter hand, hoef je dit niet voorlangs te 

doen en blijf je vanzelf met je gezicht richting publiek. Het helpt om af en toe met de hand waar je niet 

mee wijst een ondersteunend gebaar te maken. De wijzende hand is dan schuin omhoog gericht en de 

andere hand is open, schuin naar beneden in de richting van het publiek. Je hebt dan een hand die iets 

aanduidt en een hand die iets uitlegt.  
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Let op non-verbale feedback! 

Behalve aandacht te besteden aan je eigen lichaamstaal tijdens de voordracht, is het belangrijk te letten 

op de lichaamstaal van je toehoorders. Aan de manier waarop ze zitten, kijken en bewegen, kun je een 

indruk krijgen van hoe jouw verhaal bij hen over komt. Zit het publiek onderuit of op het puntje van de 

stoel? Hebben ze een open houding of zitten ze stijf met hun armen over elkaar? Een belangrijke 

graadmeter is ook of hun houding verandert gedurende jouw presentatie. Zitten ze stil of maken ze 

rusteloze bewegingen? Waar is hun blik op gericht? Op jou, op de vloer of op de binnenkant van hun 

oogleden? Bewustzijn van de lichaamstaal van je publiek geeft je de mogelijkheid om je presentatie te 

sturen. Zo kun je bijvoorbeeld door wisseling in stemvolume of door het maken van een humoristische 

opmerking over hun houding de induttende mensen er weer bij halen. Wanneer je een actieve 

deelname van mensen verwacht is het ook belangrijk op de lichaamstaal van de toehoorders te letten 

omdat dit je de mogelijkheid geeft om de interacties te sturen. Zo kun je bijvoorbeeld zien wie er op het 

punt staat om te reageren en daar direct op inspelen. Iemand die wat wil zeggen, richt zich wat naar 

voren en strekt zijn rug. Ook haalt hij diep adem alvorens hij wat zegt. Voordat hij wat heeft uitgebracht 

kun je op hem reageren. Bijvoorbeeld door hem even te stoppen met een voorwaarts gestrekte hand 

(met handpalm naar beneden) als je zelf nog wilt uitspreken, of door hem uit te nodigen met geopende 

handpalm.  

tekst: Frank van Marwijk. 
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HANDOUT 5C TEKENINGEN OEFENING PARAFRASEN 1 
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HANDOUT 5B TEKENINGEN OEFENING PARAFRASEN 2 
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SESSIE 6 

STAPPEN VAN IN EEN TRAININGSSESSIE 

 

Leerdoelen Aan het eind van deze sessie zullen de deelnemers in staat zijn de verschillende 
stappen van een trainingssessie gebaseerd op de praktijkgerichte leercirkel te 
overzien 

Tijd 15 minuten  

Overzicht 
sessie 

Voorbereiding op praktijkoefening trainingssessie 

Materiaal  doek, kaartjes 

handouts 6A stappen van een trainingssessie gebaseerd op de praktijkgerichte leercirkel  

 

 

Stap 1 Groet de deelnemers en leg ze de leerdoelen voor, geef aan dat dit ter voorbereiding 

van een training die ze straks gaan geven is. 

Stap 2 Behandel handout 6 met ze, door kaartjes te gebruiken (plaatjes huis=leeromgeving, 

doel, leercirkel, certificaat=afsluiting) en vragen te stellen. 

Stap 3 Geef aan dat elke trainer zijn persoonlijke stijl kan hebben, maar dat het wel belangrijk 

is volgens deze stappen te werken, omdat dit in de praktijk bewezen heeft het beste te 

werken 

Stap 4 Geef aan dat Iedereen het kan leren, en oefening baart kunst 
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STAPPEN VAN EEN TRAININGSSESSIE GEBASEERD OP DE PRAKTIJKGERICHTE 

LEERCIRKEL      HANDOUT 6 

 

1. SCHEP EEN PRETTIGE LEEROMGEVING 

 Zorg dat iedereen goed zit en zich welkom voelt 

 Zorg voor een ontspannen sfeer door wat informeel met ze te praten 

 Maakt grapjes om ze los te maken 

2. PRESENTEER DE LEERDOELEN 

 Leg een link tussen vorige trainingen of hun situatie nu (met betrekking tot het 

onderwerp) 

 Zeg wat ze zullen gaan leren, hoe hun gedrag aan het eind van de training kan zijn, ga na 

of ze het begrijpen 

 Leg de deelnemers uit wat er allemaal gaat gebeuren tijdens de training, waardoor ze 

het leerdoel zullen bereiken 

3. BEGIN DE LEERERVARING 

 Begin met een activiteit, (rollenspel, veldbezoek, groepsopdracht, case-study) die te 

maken heeft met het doel van de training. 

  Bij meer trainingen achter elkaar, zorg dat de activiteiten van elkaar verschillen. 

 De deelnemers zullen deze activiteit gebruiken om er conclusies uit te trekken. 

 Als je met een presentatie begint, laat er een meer actievere sessie op volgen. 

4. BESPREEK DE ERVARING 

 De trainer begeleidt de bespreking van de ervaring 

 Cursisten bespreken hun ervaringen 

 Cursisten doen mee in de discussie om het probleem op te lossen 

 Cursisten krijgen commentaar van hun medecursisten en de trainer 

5. BESPREEK DE LES DIE GELEERD IS 

 Deelnemers wijzen de hoofdpunten aan die uit de oefening en discussie zijn gekomen 

 De trainers help ze de algemene conclusie te trekken 
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6. BESPREEK HOU DE DEELNEMERS HET GELEERDE KUNNEN TOEPASSEN 

 Gebaseerd op de getrokken conclusies, gaat de groep bespreken hoe zet het in hun 

leven kunnen toepassen 

 Ze bespreken de problemen die ze daarmee eventueel zullen tegenkomen 

 Ze bespreken hoe ze deze problemen zouden kunnen verhelpen 

7. SLUIT DE SESSIE AF 

 Geef een korte samenvatting van wat er tijdens de training is gebeurd 

 Verwijs nar de doelstellingen en in hoeverre ze gehaald zijn 

 Bespreek wat er verder geleerd zou kunnen worden 

 Verwijs ze naar een volgende training als dit nodig is 

 Zorg ervoor dat de deelnemers een positief gevoel over de training hebben. 
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SESSIE 7 

PRACTICUM 

 

Leerdoelen Aan het eind van deze sessie zullen de deelnemers in staat zijn een 
trainingssessie uit het curriculum van de Pas te verzorgen 

Tijd 2 uur  

Overzicht 
sessie 

A. Voorbereiding op training (10 minuten) 
B. Presentatie en evaluatie trainingen (1 uur en 40 minuten) 
C. Geleerde lessen (10 minuten) 

Materiaal  Flipover stiften,doek,kaartjes, beamer  enz 

handouts 7A  4 korte trainingen uit het PAS trainingsprogramma 

 

A. VOORBEREIDING OP DE TRAINING 

Stap 1 groet de deelnemers en leg ze het leerdoel uit 

Stap 2 Maak groepjes van 2 tot 4 personen en geef elk groepje een trainingscurriculum 

Stap 3 Bespreek de layout en opbouw van dit curriculum, vraag of ze het begrijpen 

Stap 4 Laat ieder groepje werken aan de volgende taak 

 

 

 

 

Stap 5 Laat de evaluator uit de vorige groep aantekeningen maken, en deze aan het einde 

presenteren, niet meer dan 5 minuten. 

TAAK#1 

Bereid je voor op deze training, verdeel de taken, 1 hoofdtrainer, 1 

assistent en 1 evaluator, zorg dat je het benodigde materiaal hebt, en voer 

deze training uit. 

      Tijd 40 minuten 

       Tijd:2 uur 
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Stap 6 Vraag of de groep nog aanvullingen heeft, en ga dan door met de volgend e presentatie 

Stap 7 Vraag de groep als geheel naar hun ervaringen, was het moeilijk enz. 

 

C. GELEERDE LESSEN 

Stap 1 Vraag de deelnemers wat ze geleerd hebben van het practicum. Schrijf korte 

antwoorden op 

Stap 2 Vraag wat ze anders zouden doen 

Stap 3 Vraag wat ze van de hele training vinden, wat ze anders zouden doen, aanbevelingen 
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SESSIE 8 

HET EVALUEREN VAN EEN TRAININGSSESSIE 

 

Leerdoelen Aan het eind van deze sessie zullen de deelnemers in staat zijn uit te leggen 
waarom en hoe een training geëvalueerd moet worden 

Tijd 30 minuten  

Overzicht 
sessie 

A  Onderdelen van een evaluatie (10 minuten) 

B  Ontwerp van een evaluatieformulier (20 minuten) 

Materiaal  Flipover, doek, kaartjes, stiften 

handouts  

 

A. ONDERDELEN VAN EEN EVALUATIE 

Stap 1 Groet de deelnemers en lees de leerdoelen voor 

Stap 2 Schrijf op een flipover: waarom, wie, wat, wanneer en hoe. Vraag de deelnemers 

 waarom er geëvalueerd moet worden 

 wie er moet evalueren 

 wat er geëvalueerd moet worden 

 wanneer er geëvalueerd moet worden 

 hoe er geëvalueerd moet worden. 

Stap 3  Schrijf de antwoorden achter de woorden 

Stap 4 Voor een evaluatie is het goed om naar de training te kijken als een systeem. 

Schrijf op kaartjes: TRAINING SYSTEEM: INPUT----PROCES-----OUTPUT----IMPACT 

Stap 5 Leg ieder onderdeel uit: 

 INPUT: deelnemers, trainer, materiaal, locatie 

 PROCES: trainingsmethode, deelname, voorzieningen 
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 OUTPUT: getrainde deelnemers, gehaalde doelen, geproduceerd materiaal 

 IMPACT: het resultaat: verandert gedrag, betere kwaliteit service van getrainden, enz. 

 

B. ONTWERP VAN EEN EVALUATIEFORMULIER 

Stap 1 Deel de cursisten in 4 groepen en verdeel de 4 onderdelen van een trainingssysteem 

onder hen en geef ze de volgende taak: 

 

 

 

 

 

Stap 2 Laat elke groep zijn vragen presenteren 

Stap 3 Geef aan dat na elke training die ze geven, zo een formulier ingevuld moet worden en 

bij de module terug in de map gestopt. 

TAAK#1 

Bedenk voor een van de onderdelen: INPUT-PROCES-OUTPUT-

IMPACT vragen voor op een evaluatiefomulier. 

     Tijd: 10 minuten 
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SESSIE 9 

TOEKOMST ALS TRAINER 

 

Leerdoelen Tijdens deze sessie zullen de deelnemers zich een beeld van zichzelf als trainer 
vormen 

Tijd 25 minuten  

Overzicht 
sessie 

A Hoe zie jij jezelf als trainer (10 minuten) 

B Welke trainingen wil je geven (15 minuten) 

Materiaal  Pen, papier 

handouts 9 Overzicht trainingen PAS 

 

A HOE ZIE JIJ JEZELF ALS TRAINER 

Stap 1 Groet de deelnemers en lees het leerdoel voor 

Stap 2 Vraag de deelnemers hun ogen te sluiten en zichzelf als trainer van een groep voor te 

stellen:Wat zien ze dan, wat voelen ze dan? 

Stap 3 Na een minuut vraag je een aantal vrijwilligers hun gedachten te delen 

Stap 4  Vraag: Waren de beelden en gedachten positief of negatief, inventariseer in de groep 

Stap 5 Vraag wat ze denken wat nodig is om er een positief gevoel bij te krijgen. 

 

 

B WELKE TRAININGEN WIL JE GEVEN 

Stap 1 Presenteer de lijst met trainingen die de PAS wil gaan maken.  
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Stap 2 Verzamel de blaadjes, bekijk ze vluchtig, geeft evt. opmerkingen en geef aan dat ze 

bestudeerd zullen worden en aan hun regio coördinator doorgegeven wordt. 

Stap 3 Vraag of er nog opmerkingen zijn, bedank iedereen en wens ze veel succes. 

TAAK#1 

Schrijf je naam op een blaadje, schrijf daaronder de trainingen die jij wel zou 

willen geven, en weet je al aan wie, zo ja zet dat erbij 

Als er nog meer ideeen voor trainingen zijn, schrijf ze op. 

     Tijd 10 minuten 
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OVERZICHT TRAININGEN PAS     HANDOUT 9 

 

 

Naam trainer: 

 

1 BESTUURSVAARDIGHEDEN 

onderwerp interesse Voor welke doelgroep 

   

Leiderschap   

Vergaderen   

Presenteren   

samenwerken   

Brieven schrijven   

Rapport schrijven   

Taken bestuur   

Organiseren taken   

beheerscomissies   

 

2 PROJEKTMATIG WERKEN 

onderwerp interesse Voor welke doelgroep 

   

Dorpsplan maken   

Visie ontwikkelen   

Missie vaststellen   

Doelstellingen, project-
identificatie 

  

Wat is een projekt   

Projekt formuleren   

Projektvoorbereidin   

Project schrijven   

Fondsen werven   

Projektuitvoering en 
monitoring 

  

projektevaluatie 1  
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3 ONDERNEMERSCHAP 

onderwerp Interesse Voor welke doelgroep 

   

Bedrijfsplan   

kostprijsberekening   

Begroting maken   

Marktgericht denken   

Verkooptechnieken   

marktonderzoek   

Boekhouden   

bedrijfsmanagement   

 

 

 

4 LANDBOUW 

onderwerp interesse Voor welke doelgroep 

   

Vermenigvuldigingstechnieken 
Bomen/ planten 

  

Basiskennis plantkunde   

Bodemanalyse   

Bemesting   

Compost   

Kippeteelt   

Pomtajer   

Andere gewassen   

 

Andere interessante trainingen: ……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………...................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Opmerkingen:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


