
Trainingsuitgangspunten PAS 

Als onderdeel van capaciteitsversterking, maar ook ten behoeve van informatie overdracht bij inhoudelijjke pro-

jecten, worden er door de PAS regelmatig trainingen en workshops gegeven.  

Wat is de ervaring van de PAS bij overdracht van kennis en vaardigheden? Wat zijn haar uitgangspunten bij het 

verzorgen van trainingen en workshops? Hoe kan het beste informatie worden overgebracht aan een doelgroep, 

die vaak nauwelijks Nederlands kan lezen en/of schrijven?  

Eind 2011 heeft de PAS een eigen handleiding voor het ontwerpen van een training geschreven. Dit hoofdstuk is 

gebaseerd op deze handleiding, die ook te vinden is op de website van de PAS. 
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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 ge-
meenschap. 

Er wordt alleen een training aangeboden als de po-
tentiële 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 vast-
gesteld 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 trainings-
programma in ofwel geld of materialen 

De PAS vindt het proces van ontwikkeling belangrij-
ker dan het behalen van een snel resultaat. Zij past 
haar tempo en inzet aan, aan het ontwikkelingstem-
po 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 ge-
schikte partner die wel ondersteuning kan bieden. 

Als er voor een module kennis nodig is, die de PAS 
niet heeft, dan wordt daarvoor een deskundige inge-
schakeld. 
  
De PAS maakt gebruikt van goede modules bij andere 
instituten als dat mogelijk is 
  
De trainingsprogramma’s van de PAS worden gedocu-
menteerd, 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 in de praktijk  toe te passen. 
  
De trainingen zijn vooral gebaseerd op ervaringsge-
richt leren en de doelen zijn competentiegericht. 

  

Pater Ahlbrinck Stichting 
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Stappenplan opzet training 

Stap 1. Helder krijgen van vraag en 

behoefte doelgroep 

Een training begint altijd met een 

vraag of een behoefte, bijvoorbeeld 

men wil graag iets met landbouw 

doen. De vraag is dan wat en waar-

om. 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 behoeften te pra-

ten, ontdekt men: 

 Het beginniveau van de men-

sen 

 De dagelijkse vraagstukken 

d i e  z e  t e g e n k o m e n 

(praktijkvoorbeelden). Hier-

door kan de training beter 

worden aangesloten op de 

belevingswereld. 

 De kennis en ideeën die ze 

hebben over het onderwerp. 

Ook de foute ideeën en con-

cepten die ze gebruiken. 

 Het eind niveau dat men wil 

bereiken 

 Wat hun motivatie is en wat 

er nodig is om ze te blijven 

motiveren gedurende een 

programma. 

Deze informatie is zeer belangrijk 

voor de verdere ontwikkeling van het 

trainingsprogramma. 

Voorbeeld: het bestuur van een land-

bouw coöperatie vraagt om een trai-

ning projecten schrijven. Het is dan 

goed om door te vragen. Waarom wil 

men deze training? Heeft men al een 

concreet project op het oog dat men 

wil gaan opzetten? Wat wil men kun-

nen na de training. Waarom alleen 

projectschrijven en niet het uitvoeren 

van een project? Het is belangrijk om 

goed door te vragen. Want een pro-

jectplan schrijven voor een klein pro-

ject is iets anders, dan voor een groot 

project. Daarnaast als men het pro-

ject ook nog wil uitvoeren, moet men 

ook nog andere vaardigheden leren. 

Weet men al wat een project is?  

Stap 2. Formuleren concrete doelen 

en competenties 

De volgende stap is een helder en 
eenduidig doel voor de training te 
formuleren. Vaak blijven doelen vrij 
algemeen en vaag, door middel van 
SMART kan het concreter worden 
gemaakt. 

SMART staat voor: Specifiek, Meet-

baar, Aanwijsbaar en acceptabel, 

Realistisch en Tijdgebonden. 

Voorbeeld van een doel dat niet 

SMART is: Deelnemer wil beter wor-

den in landbouw, zodat ze meer geld 

kan verdienen. Het leerdoel is wel 

SMART als het als volgt wordt gefor-

muleerd: de deelnemer leert in 6 

maanden hoe ze boulanger kan plan-

ten, onderhouden en oogsten, zodat 

ze een hogere oogstopbrengst heeft. 

De PAS streeft ernaar dat de deelne-

mers het geleerde ook daadwerkelijk 

in de praktijk gaan toepassen.  

Een tweede hulpmiddel voor het 

formuleren van specifieke doelen is 

daarom het formuleren van compe-

tenties, die worden aangeleerd. Wat 

gaan de deelnemers straks weten, 

wat gaan ze doen en hoe gaan ze het 

doen? In de trainingen van de PAS is 

daarom niet alleen aandacht voor 

informatie en kennis, maar wordt er 

ook veel tijd besteed aan vaardighe-

den en houding/attitude van deelne-

mers. Alleen als dat component 

wordt meegenomen, zullen deelne-

mers in staat zijn het geleerde goed 

toe te passen in de praktijk.  

Stap 3. Opstellen van een trainings-

programma 

Het trainingsprogramma dat opge-

steld gaat worden, moet voor ieder-

een een begrijpelijke opbouw heb-

ben. Bij de samenstelling van een 

training houdt de PAS rekening met 

de leerstijl van Kolb, welke is aange-

past ten behoeve van een training in 

Suriname. De praktijkgerichte leercir-

kel draagt er zorg voor dat kennis en 

ervaring met elkaar in contact wor-

den gebracht en dat er ook transfer 

van praktijk naar theorie plaatsvindt 

of visa versa. De praktijkgerichte 

leercirkel kent vier stappen. Tijdens 

een training kan begonnen worden 
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bij één van de vier stappen. Maar voor 

een effectieve training dienen alle stap-

pen te worden doorlopen. Gezien de 

doelgroep begint de PAS vaak met hun 

direkte ervaring of overdenking. Starten 

met theorie heeft geen zin, daar het ab-

stract denken in het onderwijs van Suri-

name niet tot nauwelijks is ontwikkeld. 

Mensen zijn niet gewend om op basis 

van theorie een model voor de praktijk 

te maken, dit uit te voeren en dan te 

evalueren. Men werkt op basis van erva-

ring, evalueert en past dan de werkzaam-

heden aan. 

Door te beginnen bij de ervaringsfase 

wordt er begonnen bij de praktijk. Vaak 

wordt er eerst een oefening gedaan, 

waarbij het onderwerp aanbod komt op 

een participatieve manier, bijvoorbeeld 

spel of discussie. Tijdens de overdenking 

van deze ervaring krijgen de deelnemers 

de kans om hun mening te vormen, wel-

ke in de besprekingsfase aan bod komt 

en gebruikt wordt om conclusies te trek-

ken. Hierin zal ook een stukje ondersteu-

nende theorie worden gegeven. 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. Daarna 

komt er weer een overdenkingsfase en-

zovoort. 

Wordt er begonnen met theorie, dan 

wordt deze theorie vaak wel goed ge-

leerd of opgeslagen. Maar het zal zelden 

tot nooit worden toegepast. Praktijk en 

theorie lijken vaak twee verschillende 

werelden te zijn, die niet met elkaar in 

verbinding staan.  

Stap 4. Eindbeoordeling opstellen 

Deelnemers willen graag bevestigd wor-

den in dat wat ze geleerd hebben tijdens 

een training of begeleidingstraject. In 

Suriname wordt dan vaak een certificaat 

gegeven, maar zonder dat er een eindbe-

oordeling of test heeft plaatsgevonden. 

Beheerst men inderdaad de materie?  

DIREKTE ERVARING 

WAT: De deelnemers ontdekken nieuwe informatie waar ze mee aan 

de slag moeten 

HOE: rollenspel, veldbezoek, spel, groepstaak 

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

alles zo duidelijk en interessant mogelijk verlopen 

OVERDENKING ERVARING 

WAT: de deelnemers delen hun ideeën en reacties en orde-

nen 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. 

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 

BESPREKING 

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

HOE: algemene discussie, les, demonstratie 

ROL TRAINER: kennis overbrengen, samenvatting geven of vragen 

stellen zodat deelnemers zelf conclusies gaan trekken 

 



Pagina 4 
T

ra
in

in
g

e
n

 e
n

 V
o

o
rl

ic
h

ti
n

g
 

Stappenplan Opzet training (3) 

Er zijn verschillende manieren om 

dat te onderzoeken. Denk daarbij 

aan het stellen van vragen, monde-

ling of schriftelijk, of het maken van 

een product. Ook kan er een proeve 

van bekwaamheid worden afgelegd. 

Dit houdt in dat de deelnemer door 

middel van een praktische opdracht 

laat zien wat hij/zij kan. Bijvoorbeeld 

als hij een bouwcursus heeft gedaan, 

dan krijgt hij de opdracht om een 

stenen muur te metselen. 

Met een afrondende toets wordt de 

deelnemer ook bewust van dat wat 

zij geleerd heeft. Iets wat ze aan het 

begin van de training niet kon, kan ze 

nu wel.  

De Deelnemers 

Als de vraag en behoefte van de 

doelgroep bekend is en is bepaald 

wat er geleerd moet worden, dan is 

het zaak om na te denken hoe de 

doelgroep de competenties kan aan-

leren. 

Inventarisatie startniveau deelne-

mers 

Heeft men al eerder trainingen op dit 

vlak gehad? Heeft men daarvan nog 

materiaal? Mocht de doelgroep al 

eerder een training hebben ontvan-

gen, dan kan het goed zijn om daar-

op aan te sluiten of dat deel kort te 

herhalen tijdens de eigen training. 

De doelgroep heeft dan in ieder ge-

val al een herkenningspunt. Maar 

kijk niet alleen naar wat men al aan 

trainingen heeft gehad, maar vraag 

ook of men al ervaring heeft met het 

betreffende onderwerp. Als het gaat 

om een boulangerteelt-training, 

vraag dan hoelang men al zelf bou-

langer teelt. Hoe men het telen heeft 

geleerd en hoe men het nu doet. Het 

maakt immers verschil of je een 

computertraining geeft aan iemand 

die nog nooit achter een computer 

heeft gezeten of iemand die al de 

basisvaardigheden heeft geleerd, zelf 

of in een training. 

Nederlands 

Verder dient er een inschatting te 

worden gemaakt van de lees- en 

spreekvaardigheid in het Nederlands 

en Sranan, evenals van hun reken-

vaardigheden. Dit kan worden ge-

daan door te vragen naar de voorop-

leiding. Heeft men de basisschool 

wel of niet afgemaakt? Tot welke 

klas heeft men de basisschool ge-

volgd? Iemand die na de tweede klas 

is gestopt heeft een ander rekenni-

veau dan iemand die in de tweede 

klas van de mulo is gestopt. Degene 

die niet verder is gegaan dan de 

tweede klas lagere school heeft geen 

kennis van breukdelen of cijfers ach-

ter komma’s. Dit maakt het rekenen 

met geld moeilijk. Het trainingspro-

gramma dient daarop te worden 

aangepast. Het betekent ook dat je 

als trainer en begeleider vaak crea-

tief moet zijn om informatie over te 

brengen of vaardigheden aan te le-

ren.  

Diversiteit 

Het kan ook voorkomen dat bij een 

training een variatie aan niveaus bij 

elkaar zit. Mensen die ongeschoold 

zijn en mensen die de Mulo hebben 

gedaan. Zorg er dan voor dat er uit-

wisseling van kennis onderling komt, 

doordat de meer ervaren of ge-

schoolde deelnemers de minder er-

varen of geschoolde deelnemers 

ondersteunen. Doordat zij anderen 

moeten uitleggen wat zij weten of 

hoe zij werken, kunnen ze voor hen-

zelf testen of ze daadwerkelijk de 

stof beheersen. Ook kan je als trainer 

benadrukken dat het de bedoeling is 

om elkaar te ondersteunen. Als er op 

flip-overs geschreven moet worden, 

dan kan dat door de MULO-er wor-

den gedaan. Terwijl de lager ge-

schoolde het verhaal presenteert. 

Binnenland specifiek 

Verder zijn er nog enkele culturele 

aspecten waarmee rekening dient te 

worden gehouden bij het geven van 

trainingen in het binnenland. 

 Mensen zijn leergierig en wil-

len graag iets leren. Echter 

wordt vaak vergeten de kop-

peling naar de praktijk te ma-

ken. Men slaat al het geleerde 

op en doet er vaak niets mee. 

Aan jou de uitdaging als trai-

ner om die overgang te reali-

seren. 

 Mensen in het binnenland zijn 

voorzichtig met het geven van 

meningen over een persoon 

of specifieke situatie. Kritiek 

leveren doet men niet graag, 

omdat het hem/haar altijd 

kan achtervolgen. Maak een 

casus, die zich in een andere 

omgeving plaatsvindt, en de 



Pagina 5 

De Deelnemers (2) 

discussies barsten los. Gebruik 

vaak verhalen en metaforen 

tijdens discussies. 

 De leerstijl in de binnenlandse 

gemeenschap voor kinderen is 

meedoen, kopiëren, evalueren 

en weer opnieuw doen. Men 

stelt weinig vragen over waar-

om iets op een bepaalde manier 

wordt gedaan. Uitleg heeft dan 

weinig zin, demonstraties waar-

uit de voordelen en effecten 

blijken is beter.  

 Veel zaken vanuit de stad of het 

Westen zijn onbekend voor een 

binnenlandbewoner. Probeer 

daarom ook altijd met voorbeel-

den te komen, die binnen hun 

belevings– en ervaringswereld 

vallen. Dit betekent dat je als 

trainer kennis moet hebben van 

de gemeenschap en cultuur. 

 Veel bewoners combineren zelf-

voorzienende en inkomensver-

wervende activiteiten met el-

kaar. Voor het uitvoeren van 

activiteiten en geven van trai-

ningen dient dan ook rekening 

gehouden te worden met de 

werkzaamheden van de bewo-

ners.  Informeer naar drukke en 

rustige periodes; wanneer 

wordt er geoogst, wanneer kost-

gronden opengemaakt, zijn er 

andere culturele activiteiten? 

Wees niet verbaasd als een trai-

ning wordt geannuleerd omdat 

iemand is overleden. Een trai-

ning is iets extra’s, het dagelijks 

leven gaat voor. Vooral de zelf-

voorzienende activiteiten genie-

ten hoge prioriteit. 

Meting effect van training 

Er zijn vier niveaus waarop gemeten 

kan worden, wat het effect van een 

training is geweest.  

1. Hoe was de aanwezigheid en 

participatie tijdens de training?  

2. Geven de deelnemers aan dat zij 

de training hebben begrepen en 

kunnen ze benoemen wat ze 

geleerd hebben?  

3. Wordt de geleerde kennis ook 

toegepast in de praktijk?  

4. Zijn er positieve resultaten zicht-

baar van de toepassing van het 

geleerde?  
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