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Voorwoord
Deze methodiekenbundel voor trainers maakt deel uit van Stevig uit de startblokken, een
coachingpakket uitgewerkt door het Kenniscentrum Gezinswetenschappen voor studenten in het hoger
onderwijs. De bundel bestaat uit twee delen: dit document met uitgeschreven instructies én een annex
met visuele sketchnotes.

Stevig uit de startblokken in een notendop
Stevig uit de startblokken richt zich op het ondersteunen van studenten bij de start van hun studies.
Tijdens een tweedaagse groepcoaching aan het begin van de opleiding en aan de hand van de bijhorende
studieagenda boordevol tips en tricks gaan studenten aan de slag met onze oefeningen en raadgeving.
Al doende verkennen ze hun eigen krachten en leren ze reflecteren over en hoe om te gaan met
onzekerheden en tegenslagen.

Methodiekenbundel voor trainers
Voor docenten, personeelsleden en coaches van organisaties met interesse om ons coachingpakket
te gebruiken, ontwikkelden we deze methodiekenbundel. Hiermee bieden we de nodige handvaten
voor iedereen die gebruik zou willen maken Stevig uit de Startblokken. We moedigen vooral ervaren
groepscoaches of -begeleiders aan om de methodieken op zelfstandige basis te verkennen aan de hand
van dit overzicht.
Eveneens is het mogelijk om een door ons verzorgde train-de-trainer sessie te krijgen over het
coachingpakket. In deze vorming doorloop je actief een groepcoaching en krijg je bijkomende tips van
een met de methodieken vertrouwde trainer. *
De methoden uit het coachingpakket en de bijhorende tools zijn zeer veelzijdig en kunnen dus
interessant zijn in allerlei coaching- en begeleidingskaders (onderwijs, vormingswerk,…). Door de nadruk
op transversale vaardigheden zijn ze nuttig voor alle professionals die zich inzetten voor levenslang en
levensbreed leren.

Info en contact
Vragen of bemerkingen? Twijfel dan niet om ons te contacteren via kcgezinswetenschappen@odisee.be.

* We bieden deze aan tot en met 31/12/2019.
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SCHETS: Verloop train-de-trainer
Voormiddag
Uur

Activiteit

Benodigdheden

9u30

Ontvangst

Koffie, thee, water, …

9u45

Duiding van dagprogramma

Programma

10 u

‘Kennismakingsspel’

Zie studieagenda, week 2

10u30

Mijnenveld

binnen = tape
buiten = krijt
Schema met aanduiding van de mijnen

11 u

Roos van Leary

Zie studieagenda, week 19

11u30
–12u00

Feedback geven en ontvangen

Casus bedenken

12u30

Lunch in groep

Broodjes

Uur

Activiteit

Benodigdheden

13u15

Filosofisch wandelen
(buiten in het park)

Filosofische kaartjes: selectie van 3 thema’s

Schaalwandelen
Duiding en voorbeeld

Tien cijferbladen: 0 tot 100 (maal x)
Voorbeeldcasus

Met kleine groepjes aan de slag

Kleine lokaaltjes

Zie studieagenda, weken 23 en 31 (met
eventueel week 35 als aanvulling)

Namiddag

13u45

Fluitje

Extra begeleiders: 1 per 3-4 deelnemers
Zie studieagenda, weken 27 en 29
15u00

Afronding - iets delen?

Open evaluatieformulier

15u30

Einde

Drankje en hapje
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KENNISMAKING: sociaal web met
(ver)bindende bijzonderheden
Opzet/Doel(en)
Groepsleden leren elkaar beter kennen. Zeer bruikbaar wanneer deelnemers
elkaar niet of slechts oppervlakkig kennen.
Deelnemers:
- Maken kennis met de verschillende groepsleden.
- Wisselen uit over elkaars bijzonderheden.
- Ontdekken verbindende en gemeenschappelijke elementen binnen de groep.

Inhoud en instructies
In dit spel gaan groepsleden ongedwongen in gesprek met elkaar, op zoek naar wat ze
gemeenschappelijk hebben.
Instructies (zie ook sketchnote bij 2):
• In de agenda of op de hand-out (sketchnote bij 2) vult ieder centraal bij ‘ik’ zijn/haar eigen
naam in.
• Bij de figuurtjes op 12, 3, 6 en 9 uur vullen ze de namen in van de personen met wie ze in
gesprek gaan.
• Op de kaartjes of gekleurde vlakken tussen ‘ik’ en deze vier personen kunnen deelnemers
de (ver)bindende bijzonderheden invullen.
Spelregels:
• Personen mogen slechts 1 maal voorkomen in het sociale web.
• Overeenkomsten/linken moeten uniek zijn en mogen dus slechts 1 maal ingevuld worden
(eenzelfde link mag niet meerdere keren gebruikt worden).
• Probeer echt op zoek te gaan naar gedeelde eigenschappen of ervaringen die uniek zijn,
en vermijd te algemene overeenkomsten (zoals ‘allebei blond’, ‘allebei een vrouw’,….).
Extra: Wanneer er tijd over is kunnen deelnemers ook op zoek gaan naar de verbindingen
tussen de mensen waar ze een link mee hebben enerzijds, en andere groepsleden anderzijds.
Daarvoor kunnen ze de namen van die laatsten invullen bij de figuurtjes op 1, 5, 7 en 11 uur en
op de kaartjes of gekleurde vakken een link invullen. Dit kan ook door klassikaal enkele van de
tijdens het spel ‘ontdekte’ linken te overlopen.
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duurtijd

± 30 minuten

groepsgrootte

Minimum 8, maximum 24 deelnemers

groepsindeling

Deelnemers vormen zelf duo’s om uit te wisselen en schuiven op
eigen tempo door.

begeleiding

1 à 2 personen (tweede persoon is handig bij een oneven aantal
deelnemers om mee duo’s te vormen).

lok a alschikking

Open ruimte, eventueel met enkele zitmeubels/stoelen
verspreid in duo (om neer te zitten en in te vullen).

benodigdheden

Klok
Studieagenda week 2, of afgeprinte hand-outs (sketchnote bij 2).
Balpennen/potloden
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GROEPSBINDING EN -DYNAMICA:
mijnenveld
Opzet/Doel(en)
Versterken van:
• Groepsbinding.
• Communicatie.
• Samenwerking.
• Omgaan met druk en stress.

Inhoud en instructies
1. Teken vooraf met krijt een mijnenveld op de grond (indien buiten) of gebruik ‘afplaktape’ om het
mijnenveld op de grond aan te brengen (indien binnen): 8 op 8 vakjes (±40x40cm per vak). De mijnen
bevinden zich (zogezegd) binnen de vakjes, en enkel de begeleider kent hun plaats.
2. Uitleg aan de groep:
• De deelnemers moeten als groep de veilige weg doorheen het mijnenveld vinden, zodat allen één
voor één een veilige oversteek kunnen maken naar de andere kant.
• Spelregels:
- De begeleider maakt een ‘mijnenkaart’ waarop niet meer dan 16 mijnen aangeduid staan.
- De mijnen moeten zo geplaatst worden dat een oversteek van de ene kant naar de andere kant
mogelijk is.
- Eén per één trachten alle deelnemers de oversteek te maken. Er mag nooit meer dan 1 persoon op
het mijnenveld staan.
- De begeleider roept “boem!” telkens een deelnemer op een mijn trapt.
- Na een mislukte poging keert de deelnemer terug en sluit achteraan de groep weer aan zodat
iedereen gelijke kansen krijgt, evenveel bijdraagt en geëngageerd blijft.
- Er mogen geen mondelinge instructies gegeven worden eens iemand op het veld staat, maar wel
tussendoor.
- Op het veld kan er in alle richtingen bewogen worden (vooruit, achteruit zijdelings en schuin)
- De weg naar veiligheid bestaat uit een schakel van aansluitende vakjes. Er mogen geen vakjes
overgeslagen of ‘oversprongen’ worden
- Belangrijk: dit is een groepsopdracht. Als een deelnemer op een mijn trapt wanneer er al enkele
andere deelnemers een veilige oversteek maakten, moet de hele groep terugkeren en opnieuw
beginnen.
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3. Debriefing via reflectievragen.
- Hoe hebben jullie het ervaren?
- Wat frustreerde jullie?
- Waarom hebben we dit volgens jullie gedaan, en wat kan je hieruit leren?
 Terugkoppeling naar opzet/doelen
- Roos van Leary kan uitgelegd worden aan de hand van twee assen op de grond (zie
methodiek 4).
- Deze oefening helpt een gesprek op gang te brengen over hoe personen omgaan met en
functioneren tijdens druk, stress en verantwoordelijkheden.
- Het belang van communicatie wordt geïllustreerd.

duurtijd

30 à 60 minuten

groepsgrootte

Minimum 6, maximum 30 deelnemers

groepsindeling

1 grote groep

begeleiding

1 à 2 personen

lok a alschikking

Mijnenveld van 8x8 vakjes op de grond

benodigdheden

Krijgt indien buiten of afplaktape indien binnen
Mijnenkaart: plan/schema met plaatsing mijnen en veilige
route door het mijnenveld (variatie is mogelijk naar wens)
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GROEPSDYNAMICA: de Roos van Leary
Opzet/Doel(en)
Het doel is inzicht krijgen in de effecten van onderlinge communicatie. Groepsleden ervaren hierbij
dat ieders gedrag invloed heeft op de ander.
De methodiek is bruikbaar wanneer deelnemers elkaar helemaal niet of slechts oppervlakkig kennen.
Deelnemers:
• Ervaren het verschil tussen ‘boven’ (leidend) en ‘onder’ (volgend) gedrag. Wie niet van zich laat
horen, wordt ook niet gezien. Wie zijn mening wel duidelijk communiceert, zal wel gehoord
worden.
• Ontdekken het verschil tussen ‘tegen’-gerichte (ik) en ‘samen’-gerichte (wij) boodschappen.
Wie zich op zichzelf richt, zal eerder met rust gelaten worden. Wie kiest voor interactie met de
omgeving, zal makkelijker betrokken worden.
• Leren daarbij dat er geen juist of fout gedrag is. Het gaat er om wat iemand op een bepaald
ogenblik wil bereiken.

Inhoud en instructies
De methodiek kan op twee verschillende manieren voorgesteld worden:
• Voorafgaand wordt het mijnenveldspel (zie methodiek 3) gespeeld. Daarna wordt de link met de
Roos van Leary gelegd; OF
• Deelnemers worden, zonder het mijnenveldspel te hebben gespeeld, uitgenodigd om via
introspectie zichzelf op de assen van de Roos van Leary te plaatsen. Deze aanpak vraagt meer zorg
voor het bewaken van de veiligheid binnen de groep.
Instructies:
• De groepsleden werken (al dan niet) eerst het mijnenveldspel af. Daarbij zullen zich spontaan
‘leiders’ of ‘volgers’ manifesteren, en zullen deelnemers eerder ‘wij-gericht’ of ‘ik-gericht’ gedrag
vertonen.
• Het is ontzettend belangrijk dat de begeleider aangeeft dat er geen juist of fout gedrag is. De
effectiviteit van gedrag is immers afhankelijk van het gewenste doel.
• De begeleider brengt met krijt of tape een verticale en een horizontale as aan op de grond, waarbij
deze lijnen elkaar door het midden kruisen (zie sketchnote bij 4).
- Bovenaan de verticale as komt ‘boven’ (leiden) en onderaan komt ‘onder’ (volgen).
- Rechts van de horizontale lijn schrijft de coach het woord ‘samen’ (wij) en links ‘tegen’ (ik).
• De coach nodigt de deelnemers uit om zichzelf te positioneren op de verticale as: ‘boven’ (leiden)
versus ‘onder’ (volgen).
- “Wie vond van zichzelf dat hij/zij eerder een leidende rol opnam en wie opteerde voor een eerder
volgende houding?”
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• De begeleider bevraagt de groepsleden. Enkele typevragen kunnen zijn:
- Wat maakt dat iemand op de leidende of volgende positie ging staan?
- Hoe voelde dat?
- Wat dacht je daarbij?
- Wat deed je dan?
- Waarom deed – voelde of dacht je dat?
• Bij voldoende veiligheid van de groep kun je aan de andere deelnemers vragen hoe zij het gedrag
van elkaar percipieerden.
• Vervolgens nodigt de coach de groepsleden uit om zich op de horizontale as te positioneren.
- “Wie vindt van zichzelf dat hij/zij eerder ‘wij-gericht’ of ‘ik-gericht’ gedrag vertoonde?”
• De begeleider bevraagt opnieuw de groepsleden. Enkele typevragen die daarbij van toepassing
kunnen zijn:
- Wat maakt dat iemand zichzelf eerder ‘wij-gericht’ of ‘ik-gericht’ opstelde?
- Hoe voelde dat?
- Wat dacht je daarbij?
- Wat deed je dan?
- Waarom deed, voelde of dacht je dat?
• Bij voldoende veiligheid van de groep kun je aan de andere deelnemers vragen hoe zij het gedrag
van elkaar percipieerden.
• De begeleider schetst de verschillen tussen boven (leidend) en onder (volgend) gedrag.
Wie zijn mening wil geven en gehoord worden moet zich duidelijk manifesteren.
‘Leiden’ lokt met andere woorden ‘volgen’ uit.
- Wie de anderen eerder ruimte wil geven, moet zich soms tijdelijk terugtrekken.
‘Volgen’ lokt immers 'leiden’ uit.
• De coach toont de verschillen tussen de ‘tegen’-gerichte (ik) en ‘samen’-gerichte (wij) aanpak.
- Wie in contact wil staan met zijn/haar omgeving, moet ‘wij-gerichte’ boodschappen zenden. Wie
eerder ‘ik-gericht’ gedrag manifesteert, zal ook ‘ik-gericht’ gedrag oproepen.

Voor meer theorie omtrent deze
methodiek verwijzen wij naar de
wetenschappelijke literatuur van
Timothy Leary.
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duurtijd

± 30 minuten

groepsgrootte

Minimum 4, maximum 20 deelnemers

groepsindeling

Grote groep

begeleiding

1 begeleider

lok a alschikking

Open ruimte, liefst buiten

benodigdheden

Krijt indien buiten of afplaktape indien binnen.
Studieagenda week 19, of afgeprinte hand-out (sketchnote bij 4).
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COMMUNICATIE: feedback geven
Opzet/Doel(en)
Feedback geven is niet altijd eenvoudig, maar is wel noodzakelijk.
Het biedt immers kansen tot een open en eerlijke communicatie
waardoor iemand zijn/haar functioneren kan verbeteren.
Deelnemers:
• Ervaren het verschil tussen het geven van constructieve
feedback of het hanteren van een eerder aanvallende stijl.
• Krijgen uitleg over de principes van constructieve feedback.

Inhoud en instructies
De begeleider stelt een mogelijke casus voor waarbij iemand gedrag vertoont waarvan de andere
persoon (deelnemer) hinder ondervindt.
Aan de hand van een rollenspel heeft deze laatste als opdracht om eerst feedback te formuleren
vanuit een eerder aanvallende stijl.
In een tweede fase duidt de begeleider het model van ‘feedback geven’ aan. Daarna bestaat de
opdracht erin om via het rollenspel op een constructieve manier feedback aan te reiken.
Daarbij zijn een aantal opties mogelijk, namelijk:
• Casus uit de groep.
• Fictieve casus in functie van de setting.
Beschrijving van de oefening:
• De casus wordt besproken.
• De deelnemers worden uitgenodigd om duo’s te vormen. Bij een oneven aantal kan iemand
de rol van observator opnemen.
• Aan de hand van een rollenspel neemt iemand van het duo gedurende 10 minuten de rol op
zich van diegene die via een aanvallende stijl feedback formuleert. De andere persoon neemt
voor zichzelf waar hoe dat voor hem/haar voelt.
• Dan worden de rollen omgedraaid.
• De duo’s worden ontbonden en iedereen komt terug in de grote groep samen.
• De coach vraagt de deelnemers naar hun ervaringen en schrijft ze op het bord.
• Daarna legt hij de principes van het geven van constructieve feedback uit (zie sketchnote bij 5).
• De deelnemers worden terug uitgenodigd om duo’s te vormen. Dezelfde voorbeeldcasus
wordt aangewend, maar nu geven de deelnemers op een constructieve wijze feedback vanuit
de aangereikte formule.
• Na het ontbinden van de duo’s vraagt de begeleider naar hun ervaring. Wat ging goed? Wat
was moeilijk? Hoe was de ervaring van de ontvanger en de zender van de boodschap
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Opmerking: er zijn vele varianten mogelijk. De begeleider kiest zelf
of hij het verschil tussen een aanvallende stijl en een constructieve
aanpak laat ervaren. Hij/zij kan er ook voor opteren om onmiddellijk
het communicatiemodel te duiden en de deelnemers te laten ervaren
hoe ze constructief feedback geven via een rollenspel.

duurtijd

Aanreiken casus: 10 minuten
Per duo rollenspel voorbeeldcasus: 2 x 10 minuten
Bespreken voorbeeldcasus: 10 minuten
Aanreiken communicatiemodel: 10 minuten
Per duo nieuw rollenspel voorbeeldcasus: 2 x 10 minuten
Bespreken voorbeeldcasus ahv constructief communicatiemodel: 10 minuten

groepsgrootte

Minimum 2, maximum 20 deelnemers

groepsindeling

De hoofdgroep wordt onderverdeeld in duo’s tijdens het rollenspel.

begeleiding

Tijdens het rollenspel is de coach in de nabijheid voor mogelijke vragen.

lok a alschikking

Open ruimte, liefst buiten

benodigdheden

Krijt indien buiten of afplaktape indien binnen.
Studieagenda week 31, of afgeprinte hand-out (sketchnote 5).
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COMMUNICATIE: aan de slag met feedback
Opzet/Doel(en)
Feedback ontvangen kan een geschenk zijn. Iemand neemt immers
de moeite om jou iets te vertellen en bovendien kun je er ook iets uit
leren. Langs de andere kant kan feedback ook confronterend zijn.
Deelnemers:
• Ervaren wat het verschil is tussen op een defensieve en
constructieve manier omgaan met feedback aannemen

Inhoud en instructies
De begeleider stelt een casus voor waarbij er feedback wordt gegeven. Bijvoorbeeld: docent student, collega’s onderling, werkgever – werknemer,…
In een rollenspel spelen de deelnemers de casus na. De ontvanger neemt de feedback eerst op een
defensieve wijze aan en voelt aan wat dit met hem/haar doet.
In een tweede fase wordt het model geduid door middel van sketchnote 6. Daarna bestaat de
opdracht erin om op een constructieve manier feedback aan te nemen.
Met betrekking tot de casus zijn een aantal opties mogelijk, namelijk:
• De begeleider betrekt de deelnemers en vraagt welke vorm van feedback ontvangen zij
moeilijk vinden.
• Indien er geen input uit het deelnemersveld komt, biedt hij zelf een casus aan in functie van
de setting.
Beschrijving van de oefening:
• De begeleider biedt een casus aan.
• De deelnemers worden uitgenodigd om duo’s te vormen. Bij een oneven aantal kan iemand
de rol van observator opnemen.
• Aan de hand van een rollenspel neemt iemand van het duo gedurende 10 minuten de rol op
zich van iemand die via een afwerende of defensieve houding feedback ontvangt. De andere
persoon neemt voor zichzelf waar hoe dat voor hem/haar voelt.
• Dan worden de rollen omgedraaid.
• De duo’s worden ontbonden en iedereen komt terug in de grote groep samen.
• De coach vraagt de deelnemers naar hun ervaringen en schrijft ze op het bord.
• Daarna legt hij/zij de principes van het ontvangen van feedback uit (zie sketchnote bij 6).
• De deelnemers worden terug uitgenodigd om duo’s te vormen. Dezelfde voorbeeldcasus
wordt aangewend, maar nu nemen de deelnemers op een constructieve wijze feedback aan
vanuit de aangereikte formule.
• Na het ontbinden van de duo’s vraagt de begeleider naar hun ervaring. Wat ging goed? Wat
was moeilijk? Hoe was de ervaring van de ontvanger en de zender van de boodschap?
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Opmerking: er zijn vele varianten mogelijk. De begeleider kiest zelf of hij het verschil
tussen een afwerende houding en een constructieve stijl laat ervaren. Hij/zij kan er ook
voor opteren om onmiddellijk het communicatiemodel te duiden en de deelnemers te
laten ervaren hoe ze constructief feedback ontvangen via een rollenspel.

duurtijd

Aanreiken casus: 10 minuten
Per duo: rollenspel voorbeeldcasus: 2 x 10 minuten
Bespreken voorbeeldcasus: 10 minuten
Aanreiken communicatiemodel: 10 minuten
Per duo nieuw rollenspel voorbeeldcasus: 2 x 10 minuten
Bespreken voorbeeldcasus ahv constructief communicatiemodel: 10 minuten

groepsgrootte

Minimum 2, maximum 20 deelnemers

groepsindeling

De hoofdgroep wordt onderverdeeld in duo’s tijdens het rollenspel.

begeleiding

Tijdens het rollenspel is de coach in de nabijheid voor mogelijke vragen.

lok a alschikking

Een ruimte waarin voldoende plaats is om duo’s te vormen

benodigdheden

Bord, stiften.
Klok.
Casus – al dan niet uit het deelnemersveld.
Studieagenda week 23, of afgeprinte hand-out (sketchnote bij 6).
Aanvulling, zie studieagenda week 35 (of sketchnote bij 6).
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VERDIEPENDE KENNISMAKING EN
REFLECTIE: filosofisch wandelen
Opzet/Doel(en)
Op een ontspannen en laagdrempelige manier fundamentele thema’s (leren)
bespreekbaar maken en zichzelf en anderen beter leren kennen.
Deelnemers:
• Maken kennis met andere deelnemers.
• Reflecteren over hoe ze in het leven staan.
• Ervaren de meerwaarde van uitwisseling met anderen.
• Worden herinnerd aan het belang/de zin van lichte beweging (wandelen).

Inhoud en instructies
Aan de hand van vraagkaarten (zie sketchnote bij 7) voeren deelnemers in duo een wandelgesprek.
De begeleider kiest vooraf drie thema’s voor de vraagkaarten. Er is keuze uit: sociale relaties, durf te
dromen, jezelf appreciëren, doelen stellen en realiseren, geven en delen en permanent bijleren.
Begeleider en groep begeven zich naar de open ruimte, liefst met wat groen (een parkje is ideaal).
Daar geeft de begeleider uitleg over de activiteit:
• Duo’s wandelen gedurende 10 minuten.
• Tijdens de eerste 5 minuten vervult de ene persoon de rol van luisteraar/vragensteller en de
andere antwoordt en vertelt.
• Na 5 minuten geeft de begeleider een fluitsignaal, waarop de rollen omgedraaid worden: de
persoon die luisterde wordt verteller en omgekeerd.
• Na 10 minuten geeft de begeleider opnieuw een fluitsignaal en verzamelen de deelnemers op
de centrale plaats bij de begeleider. Er worden nieuwe duo’s gevormd en nieuwe themakaarten
uitgedeeld. Deze nieuwe duo’s voeren opnieuw 10 minuten een wandelgesprek en wisselen de
rollen bij het fluitsignaal na 5 minuten.
• Herhaal nog een derde keer voor het derde thema.
Spelregels:
• De vragensteller/luisteraar
- mag alleen luisteren en mag niet over zichzelf beginnen vertellen, enkel vragen ter
verduidelijking of verdieping zijn toegelaten.
- kan vrij kiezen welke vraag/vragen van op de kaart hij of zij stelt (er is geen juiste of foute
volgorde).
• De verteller kan en mag altijd aangeven dat hij/zij liever een bepaalde vraag niet beantwoordt of
over bepaalde zaken liever niet vertelt.
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Reflectievragen:
• Welk thema/welke vraag vond je het interessantst? Waarom?
• Zou je graag zelf nog wat verder reflecteren hierover? Waarom?
• Met wie (uit je omgeving) zou je graag een gelijkaardig gesprek voeren?
• Heb je iets nieuws geleerd over jezelf?
• Heb je iets nieuws geleerd over een mededeelnemer?
• Heb je iets nieuws geleerd over het leven?

duurtijd

± 45 minuten voor 3 vraagkaarten (uitleg inbegrepen)

groepsgrootte

Minimum 8, maximum 30 deelnemers

groepsindeling

Duo’s

begeleiding

1 à 2 personen (tweede persoon handig bij oneven
aantal deelnemers om mee duo’s te vormen).

lok a alschikking

Open ruimte, liefst buiten en groen: bvb. parkje

benodigdheden

Klok/timer.
Vraagkaarten (sketchnote bij 7).
Fluitje.
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OPLOSSINGSGERICHT WERKEN
AAN EEN DOEL: schaalwandelen
Opzet/Doel(en)
Schaalwandelen komt uit de oplossingsgerichte therapie. Vaak zijn we gefocust op de problemen,
maar in deze verkenning leer je de nadruk te leggen op mogelijkheden en oplossingen.
Deelnemers:
• Formuleren heldere doelen/veranderwensen.
• Komen vanuit een oplossingsgerichte houding in beweging.
• Verkennen de huidige situatie, eigen mogelijkheden en hulpbronnen.
• Worden zich bewust van reeds gezette stappen en vorige successen.
• Identificeren concrete volgende stappen richting gewenste situatie.

Inhoud en instructies
I. Klassikale uitleg voor iedereen: achtergrond en voorbeeld
a) Uitleg schaalwandelen (zie boven)
b) Schaalwandeling voortonen! Een voorbeeld doorlopen met een medebegeleider als
schaalwandelaar:
1. Leg de schaal uit. Beeld je in:
• Een subjectief in te vullen schaal van 0 tot 10
• 10 staat voor de situatie zoals jij wilt dat die wordt (beschrijf kort voorbeeld van
veranderwens. Voorbeeld: ‘slagen voor een opleiding’).
• 0 staat voor de situatie waarin er nog niets is bereikt van de gewenste situatie
(bvb. nadenken wat iemand wil doen in de toekomst).
• Opmerking voor begeleiders: deze schaal moet aansluiten bij de beleving van
de schaalwandelaar. De begeleider luistert aandachtig en stelt verduidelijkende
en verdiepende vragen, maar legt zelf niets op/velt geen oordeel. Laat zoveel
mogelijk uit de schaalwandelaar zelf komen.
2. Vraag naar de huidige positie. Waar sta je nu op deze schaal?
• Nodig de schaalwandelaar uit om op die plaats te gaan staan
• Verken kort waarom hij/zij zich daar situeert (bvb. net gestart met de opleiding).
3. Mirakelvraag. Stel je wordt wakker en je doel is bereikt:
• Nodig de schaalwandelaar uit om op 10 te gaan staan
• Verken de situatie van een bereikte veranderwens: Wat is er anders, waaraan
merk je dat? Wat doe, denk, voel je? En anderen uit je omgeving?
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4. Vraag naar wat er al is. Focus op wat er al zit tussen de 0 en de huidige positie
• Nodig de schaalwandelaar uit om terug op de huidige situatie te staan.
• Voorbeeldvragen: hoe is het je al gelukt om te komen op de positie waar je nu al bent?
Wat heeft geholpen? Wat werkte vooral goed? Wat heeft nog meer geholpen? Vraag goed
en aanmoedigend door op de antwoorden die de deelnemer geeft totdat je als coach
levendig voor je ziet wat hij/zij heeft gedaan dat werkte.
5. Vraag naar een eerder succes(je): Ga op zoek naar een situatie in het (liefst recente)
verleden waarin de schaalwandelaar al wat hoger stond op de schaal.
• Vragen die je kunt stellen: Heb je al eens wat hoger gestaan dan je huidige positie?
Wat is de hoogste positie waarop je recent al eens hebt gestaan op deze schaal? Wat
was er toen anders? Wat deed jij toen anders? Wat werkte er toen goed? Moedig de
deelnemer aan om even rustig te zoeken naar een voorbeeld. Vraag goed door op een
nieuwsgierige toon totdat je levendig voor je ziet wat de deelnemer deed dat werkte
in deze situatie (bvb. zich informeren over de verschillende opleidingen, zichzelf
overtuigen, praten met anderen, zich inschrijven, afspraken maken met werk en gezin,
etc.…).
6. Visualiseren van één stapje hoger:
• Nodig de schaalwandelaar uit om levendig te beschrijven hoe het eruit ziet op een
hogere positie op de schaal. Voorbeeldvragen zijn: Hoe ziet één stapje hoger op de
schaal eruit? Waaraan merk je straks dat je één stapje hoger bent gekomen? Wat zal er
dan anders zijn? Wat kun jij dan doen?
7. Vraag naar het stapje omhoog:
• Nodig de schaalwandelaar uit om te bedenken welk concrete stappen hij/zij kan zetten
om de positie van 1 stapje hoger op te schaal te bereiken.
• Voorbeeldvragen: heeft wat wij hebben besproken jou op een idee gebracht over hoe je
een stapje vooruit kunt zetten? Hoe ziet dat stapje eruit? Vraag door over hoe het stapje
er precies uitziet en in welke situatie de deelnemer het stapje wil zetten.
• Nodig hem of haar vervolgens uit om een stapje hoger te zetten op de schaal
II. Schaalwandelen met deelnemers in kleinere groepjes:
• Na deze klassikale uitleg worden er kleinere groepjes gevormd.
• Met startende studenten werkten we rond het verkennen van de vooraf bepaalde
veranderwens “succesvol afronden van het 1ste jaar”. Dit geeft al een beetje richting,
maar laat ook ruimte aan elke deelnemer om dit veranderdoel op zijn/haar eigen manier
in te kleuren.
• Eventueel kunnen deelnemers kort voorbereiden op papier.
• Daarna gaat elk groepje naar een lokaal waar 3 of 4 deelnemers door een coach begeleid
worden in het schaalwandelen
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duurtijd

120 à 180 minuten

groepsgrootte

Minimum 1, maximum 4 personen per begeleider voor oefenen in kleine groepjes

groepsindeling

Duo,...
1. klassikale uitleg voor grote groep.
2. daarna opdelen in kleinere groepjes (max. 3 à 4 personen) voor veilige setting.
3. eventueel klassikale debriefing.

begeleiding

Open ruimte om cijfers op de grond te leggen.

lok a alschikking

Open ruimte, liefst buiten en groen: bvb. parkje

benodigdheden

Set met cijfers van 0 tot 10 voor elk kleiner groepje.
Studieagenda weken 27 en 29, of afgeprinte hand-out (sketchnotes bij 8).
Achtergrondinfo over en verdiepingsvragen aan de deelnemers
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EVALUATIEWOLKJES
Wat neem je mee?

Wat kan beter / wat miste je?

Verdere opmerkingen:
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