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VOORWOORD

Het Junior Job Coach (JJC)-programma is een peersupport trainingsprogramma voor extra begeleiding 
aan eerstejaars studenten die aan hun eerste stage gaan beginnen.  Junior Jobcoaches zijn ervaren 
leeftijdgenoten van dezelfde opleiding, met meer kennis en een groter netwerk van stagebedrijven. Ze 
worden gecertificeerd tot Junior Jobcoach en geven extra begeleiding om uitval op stage te voorkomen. De 
Junior Jobcoaches onderhouden contact met de stagiair tijdens de stageperiode en zijn op afstand de 
extra hulplijn. Hun aandacht en interventies zijn erop gericht het zelfvertrouwen en motivatie van de 
eerstejaars te vergroten. Junior Jobcoaches worden getraind om de prestaties van de stagiairs te 
verbeteren en zodoende de stage tot een goed einde te brengen. 

Het speciaal voor peersupport ontwikkelde “Trainingspakket Junior Jobcoach” biedt een nauwgezet 
opgezet trainingsplan met nuttige richtlijnen voor trainers. Het trainingsprogramma is gebaseerd op het 
Junior Jobcoach Competentieschema. Daarin zijn de specifieke competenties en vaardigheden 
beschreven waarover studenten moeten beschikken die medestudenten gaan begeleiden, tijdens hun 
stage. Na afronding van deze training worden de studenten gecertificeerd tot Junior Jobcoaches. Van de 
JJC wordt verwacht dat deze de extra hulp biedt via sociale media en ook face-to-face. De begeleiding 
wordt nadrukkelijk ingericht als extra hulp. In die zin is de Junior Jobcoach aanvullend op de 
stagebegeleiding; interveniёert niet in het stagebedrijf en vervangt op geen enkele wijze de reguliere 
praktijkbegeleiding in een bedrijf.  

Het trainingsprogramma en de materialen zijn in twee rondes zorgvuldig getest en met input van zowel 
werkgevers als trainers, studenten als docenten-observators verder ontwikkeld. Door alle positieve 
feedback van de verschillende belanghebbende partijen, weten de ontwikkelingspartners in het Erasmus + 
project  zich gesteund in hun vertrouwen dat het Trainingsprogramma de gewenste resultaten zal leveren. 
Deelnemers aan de trainingen in de pilot hadden o.a. dit te zeggen:

 “Ik was geïnteresseerd omdat er toen ik mijn stage begon niets was dat hierop leek”
 “Dit programma is zeer interessant en zeer goed voor alle scholen om jongeren te leren hoe ze   
 andere jongeren kunnen begeleiden en ondersteunen en hen de motivatie wanneer docenten dat   
 niet lukt”. 

Kopieën van de evaluatieformulieren die worden gebruikt zijn te vinden in de bijlagen 5, 6 en 7. Het 
volledige evaluatierapport is beschikbaar op de website.

Hoofdstuk 1 is de trainershandleiding die je een korte inleiding geeft in het trainingsprogramma voor 
Junior Jobcoaches en richtlijnen en advies geeft voor de trainer/docent om de training op een effectieve 
manier te geven.

Hoofdstuk 2 bevat het trainingsplan dat gebaseerd is op de zes competenties van het competentieschema 
voor Junior Jobcoaches. Zes trainingstemplates voor elke competentie worden gegeven, inclusief 
trainingsactiviteiten. 

Hoofdstuk 3 biedt een stapsgewijze handleiding voor het uitvoeren van het trainingsprogramma, 
waaronder werving en registratie van stagiairs, geven van de training, evaluatie, beoordeling en certificatie.

Hoofdstuk 4 bevat de bijlagen met relevante documenten en formulieren die voor de training zijn vereist. 

Dit zijn het competentieschema, de zelfbeoordeling van het leren door de stagiair, het Reflectie 
Leerverslag, evaluatieformulieren voor trainers/docenten en voor studenten, observatorschema's, het 
register en het certificaat.

De verwachting is dat dit trainingsprogramma je waardevolle informatie, materialen en richtlijnen zal geven 
voor het opstellen van een succesvol Junior Job Coaching-programma in jouw organisatie.  
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HANDLEIDING VOOR HET IMPLEMENTEREN VAN EEN JUNIOR JOB COACH-PROGRAMMA
OP JOUW SCHOOL/COLLEGE

1. Inleiding

Het Junior Job Coach (JJC)-trainingsprogramma is een peersupport trainingsprogramma, ontwikkeld via 
ERASMUS+ en gericht op het bevorderen van uitstekende prestaties in het beroepsonderwijs.

Deze trainershandleiding biedt richtlijnen en advies voor de trainer als hulpmiddel bij het uitvoeren van het 
trainingsprogramma. De handleiding geeft hints en tips om waarde toe te voegen aan de sessies. De rol van 
de trainer en de activiteiten worden weergegeven in duidelijke opeenvolgende stappen. Het Junior Job 
Coach-trainingsprogramma is ervoor bestemd om studenten op niveau 4 voor te bereiden op een rol als 
junior jobcoach. Het is hun taak om studenten te ondersteunen die minder ervaren zijn en/of het risico 
kunnen lopen dat ze de cursus niet afmaken of moeten stoppen met stages en werkervaringsplaatsingen.

Het doel van het Junior Job Coach-programma is om de effectiviteit en het succes te verbeteren van leren 
tijdens het werk en van stages door studenten die risico lopen extra ondersteuning te bieden. Het biedt ook 
leiderschapskansen aan studenten op een hoger niveau en gerichte ondersteuning voor werkgevers zodat 
zij het beste kunnen halen uit werkervaringsplaatsingen en stages.

Junior Jobcoaches worden interactief getraind om hen te leren hoe zij hun competenties het beste kunnen 
gebruiken. Zij ontvangen ook certificaten bij afronding van de cursus.

3. Doelstellingen van het trainingsprogramma 

De junior jobcoach ondersteunt stagiairs in hun eerste jaar op het werk en houdt contact met de stagiair 
tijdens de stageperiode. Het Junior Job Coach-programma is erop gericht om de stagiair te helpen om alle 
mogelijkheden te benutten om goede prestaties te leveren en de stage te voltooien. Het programma bereidt 
studenten op niveau 4 voor op hun taak als junior jobcoach, om hen te voorzien van relevante kwaliteiten 
en coachingvaardigheden. Deze vaardigheden worden ontwikkeld door middel van training in de zes 
competenties, die worden weergegeven in een uitgebreid competentie schema dat subcompetenties bevat 
en in ontwikkelingsstappen (zie bijlagen 1 en 2). De zes competenties zijn: betrokkenheid; 
vertrouwelijkheid/betrouwbaarheid; persoonlijke ontwikkeling; communicatie; geruststelling/bevestiging; 
probleemoplossing.

2. Hoe dit programma werd ontwikkeld

Belangrijke stappen werden genomen om een effectief trainingsprogramma te ontwikkelen. Deze stappen 
waren:

Bepaling van de zes competenties: Vijf samenwerkende instellingen voor beroepsonderwijs uit 
vijf Europese landen onderzochten de competenties die vereist waren voor junior jobcoaching. De 
vastgestelde competenties werden vervolgens gedeeld met werkgevers, studenten en docenten 
om input te krijgen in wat naar hun idee de meest relevante competenties en vaardigheden waren. 
De feedback werd gebruikt voor het vaststellen van de zes uiteindelijke competenties.
Het trainingsplan: De vijf samenwerkende instellingen ontwikkelden een training voor elke 
competentie en er werden zes trainingssessies samengesteld in één trainingspakket.
Tests en evaluatie: Het programma werd zorgvuldig getest en geëvalueerd door trainers, 
docenten, studenten en onafhankelijke observatoren. De feedback werd samengesteld en 
gebruikt voor het doorvoeren van wijzigingen en verbeteringen in het uiteindelijke 
trainingsprogramma. Het evaluatierapport is beschikbaar op de website. 
Het uiteindelijke trainingsprogramma: De vijf samenwerkende instellingen ontwikkelden 
vervolgens het uiteindelijke trainingsprogramma, dat beschikbaar is via de website en gereed is 
voor gebruik.

(a)

(b) 

(c) 

(d) 
 

DEEL 1: TRAINERSHANDLEIDING
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4. Gebruik van het trainingsplan

Het trainingsprogramma is allesomvattend en biedt een stevige basis die het de student mogelijk maakt 
om de vaardigheden te verkrijgen die zij nodig hebben om effectieve Junior Jobcoaches te zijn. Trainers 
wordt geadviseerd om een flexibele benadering te gebruiken en deelnemers te stimuleren om open-minded 
en tolerant te zijn en de training te gebruiken om na te denken over hun standpunten. In situaties waarin de 
verstrekte materialen niet compatibel zijn met nationale of culturele context, wordt trainers geadviseerd 
om te zoeken naar geschikte materialen. Het trainingsplan is onderverdeeld in zes delen die de zes 
competenties betreffen. Elk deel omvat trainingssessies met de activiteiten, materialen, 
powerpointpresentaties en audiovisuele hulpmiddelen. Alle materialen die voor dit trainingsprogramma 
zijn vereist zijn ontwikkeld en zijn beschikbaar op de website.

6.  JJC-selectiecriteria door de recruiter

De junior jobcoach moet iemand zijn die:

Commitment kan tonen voor het ondersteunen van de student die risico loopt bij een stage.
Ervaring heeft op de werkplek.
Doorzettingsvermogen toont op verschillende gebieden van het competentie schema.
De waarde van persoonlijk contact erkent.
Goed inzicht heeft in wat van hem/haar wordt verwacht op het gebied van coaching, begeleiding en 
ondersteuning van de stagiair.
Empathie heeft.
Gedisciplineerd is en een empathische houding heeft tegenover de stagiair.

5. Screening, beoordeling en certificatie

Het programma begint met een uitleg door de docent van het JJC-concept aan de studenten om 
belangstelling te genereren en hun commitment te verkrijgen. De studenten worden bewust gemaakt van 
de voordelen voor henzelf en voor de de stagiair (studenten die risico lopen/kwetsbare studenten). Daarna 
kan worden vastgesteld welke studenten de cursus willen volgen en worden deze in de cursus 
ingeschreven.

Beoordeling: De trainer houdt gesprekken met potentiele deelnemers en voert een eerste beoordeling uit. 
Van de studenten wordt verwacht dat zij aan het begin en aan het eind van de training via een 
zelfbeoordeling vaststellen wat ze hebben geleerd (zie Bijlage 3). Een afsluitend gesprek tussen trainer en 
deelnemer vindt ook plaats aan het eind van de training, met gebruikmaking van de beoordelingstool.

Certificatie: Aan het eind van de training krijgen Junior Jobcoaches een certificaat als bewijs van 
afronding van hun deelname en van het bereiken van het vereiste niveau van competentie; inclusief de zes 
competenties van de Junior Jobcoaches.
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Engagement 
Voorgestelde trainingstijd: 1,5 uur

Overzicht van de cursus

Hand-out bijlage: p. 50 t/m p. 55

Motiveren

Stimuleren van ambitie, motivatie en inzet

Opbouwen van vertrouwen/opbouwen van een effectieve relatie

Deel 2: Trainingsplan

Verschillen

Herkennen van individuele, generatiespecifieke en culturele verschillen
Waarde van culturele, generatiespecifieke of individuele verschillen
Bevordert respect en waardering voor diversiteit en individuele verschillen op het werk.
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Voor het 
controleren van 
het niveau waarop 
Junior 
Jobcoaches 
voldoen aan de 
leerdoelstellingen.

Reflectie 
Leerverslag

Reflectie 
Leerverslag

Onderwerp en
trainingsdoelstellingen

Training en gemengde leeractiviteiten Middelen OpmerkingenBeoordelings
methoden

Inleiding:

Initiëren van een groepsdiscussie/educatief gesprek over betrokkenheid. Vraag 
de deelnemers (of schrijf en toon de vragen op een flipover):

Waarom is het belangrijk om een sterke en effectieve relatie op te bouwen 
met je stagiair?
Hoe bouw je deze relatie op?
Denk je dat verschillen (culturele/generatiespecifieke/individuele) hier effect 
op hebben?
Hoe ga je om met verschillen?
Waarom is het belangrijk om een open houding te hebben tegenover de 
stagiair?
Hoe kunnen mensen je motiveren?
Hoe motiveer je anderen?

Activiteit 1: Opbouwen van een relatie - motiveren - mindset
Met de stagiair delen van een persoonlijk verhaal

Wie ben ik?
Waarom ben ik JJC?
Wat is mijn achtergrond?
Wat is mijn passie?
Wat is mijn ervaring?
Met welke uitdagingen heb ik te maken gekregen?
Hoe heb ik geleerd van mijn eigen successen en fouten?
Hoe ben ik erin geslaagd om mijzelf te motiveren?

Activiteit 3:  
Interview elkaar over de Hi5-stappen (in tweetallen)

Activiteit 4:  
Doe alsof de rest van de groep een werkgever is en introduceer je partner 
(voor de klas) bij de rest van de groep met gebruikmaking van de antwoorden 
van de vorige opdracht (activiteit 3).

Wat is jouw passie?
Hoe blijf je gefocust? Wie heb je nodig in je dreamteam?
Hoe behoud je het overzicht? Wat maakt jou uniek?
Hoe beschrijven anderen jou? Hoe blijf je betrouwbaar?
Wat wil je leren?

Activiteit 2: Interactieve inleiding motivatietool

Deze methode is opgebouwd rond de aanname dat zich bewust zijn van 
persoonlijke ontwikkeling van cruciaal belang is. Er is een powerpointpresentatie 
met vijf specifieke motivatiestappen die kan worden gebruikt en nuttig kan zijn 
bij jouw persoonlijke reis naar succes.
Persoonlijke ontwikkeling behoort tot de zes competenties van de junior 
jobcoach en maakt deel uit van het trainingsprogramma. 

Vul het formulier in met alle stappen, op basis van jouw eigen persoonlijke 
situatie. Hieruit zal je motivatie blijken en je focus op hoe je succesvol kunt zijn.

Sessie 1:  Engagement

Doelstellingen:

Aan het eind van deze 
sessie moeten Junior 
Jobcoaches:

De ambitie, motivatie en 
toewijding van de stagiair 
kunnen stimuleren.

Een effectieve relatie 
kunnen opbouwen met de 
stagiair en andere relevante 
ondersteunende personen 
op school.

Flipchartpapier, 
markers, 
ppt-sheets,

Motivatietool 
Powerpointprese
ntatie

De 
Hi5-motivatietool 
door: IZI 
Solutions, een 
sociaal 
innovatie-bureau

Betrokkenheids-
motivatietool 
Opdracht
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Reflectie 
Leerverslag

Inleiding:
Geef een samenvatting van eerdere onderwerpen. Bespreek:

Opbouwen van vertrouwen;
Open houding;
Hoe motiveer je de stagiair; 
Motivatietool - Hi5-methode.

Activiteit 1: Diversiteit (individuele/generatiespecifieke/culturele) verschillen
Een serie (op het werkelijke leven gebaseerde) videoscenario's (over het ervaren 
van vooroordeel, stereotypering, seksisme/racisme op de werkvloer/in de klas, et 
cetera), waarbij coaches verschillen vaststellen en het effect dat dit heeft op 
sommige individuele personen.
De volgende vragen worden na elk voorbeeld besproken.

Wat zie je?
En wat voel je daarbij
Heb je vragen of bedenkingen?
Wat kun je eraan doen?
Wat zou je doen als de stagiair met een voorbeeld zoals dit zou aankomen?

Komt het scenario je bekend voor?
Welk gevoel heb je over deze situatie?
Hoe zou je met deze situatie omgaan?

Activiteit 3: Casestudies/scenario's - de deelnemers bespreken het volgende 
in groepen:

Laat de deelnemers zich opstellen in een rechte lijn over het midden van het 
lokaal, met veel ruimte om tijdens de oefening een stap naar voren en naar 
achteren te zetten.
Geef uitleg over de activiteit, hoe deze is bestemd om informatie te geven 
over privilege en wat privilege precies is, of je kunt de studenten zonder 
dergelijke achtergrond de activiteit laten uitvoeren.
Lees het volgende voor aan de deelnemers:
Ik zal de uitspraken hardop voorlezen. Doe een stap naar voren als een 
uitspraak op jou van toepassing is.
Begin de uitspraken hardop voor te lezen met duidelijke stem, met een korte 
pauze na elke uitspraak. De pauze kan zo lang of kort zijn, zoals gewenst of 
gepast.
Als je klaar bent met het voorlezen van de uitspraken, vraag je de 
deelnemers om te letten op waar ze in de kamer staan ten opzichte van de 
anderen.
Laat iedereen zich voor de debriefing en bespreking opstellen in een cirkel.

Activiteit 2: Privilegewalk
Een ervaringsactiviteit om te benadrukken hoe mensen profiteren van of worden 
beperkt door systemen in onze samenleving.

Doel: 
Op minder confronterende en meer reflectieve manieren bespreken van de 
ingewikkelde raakpunten van privileges en marginalisaties.

Gebruik een open ruimte, bijvoorbeeld een klaslokaal, waar alle stoelen en tafels 
opzij zijn gezet. Na de privilegewalk is debriefing belangrijk.

Procedure

Sessie 2: Cultuurverschillen

Doelstellingen:

Aan het eind van deze 
sessie moeten Junior 
Jobcoaches:

Respect en waardering 
voor diversiteit en 
individuele verschillen 
kunnen stimuleren.

Flipchart paper, 
marker pens, PPT 
sheets

Uitdelen van het 
privilegewalk-
statement

1)

2) 

3)
 

4) 

5)

6)
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Onderwerp en
trainingsdoelstellingen

Training en gemengde leeractiviteiten Middelen OpmerkingenBeoordelings
methoden



Betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid
Voorgestelde trainingstijd: 1,5 uur

Overzicht van de cursus

Hand-out bijlage: p. 56 t/m p. 68

Definities:
Het belang van vertrouwelijkheid
Grenzen
Onthullingen
Waaruit bestaat een onthulling?
Managen van onthullingen
Verwijzingen
Zelfzorg
Ethische aandachtspunten
Wetgeving, beleid en procedures

Materialen: Hand-outs, flipover, markers, blauwe pen.

De activiteiten zijn: Groepswerk, rollenspellen, casestudies, groepsgesprekken.

Inleiding:

Deze sessie is gericht op bewustwording van het belang van vertrouwelijkheid in een coachingrelatie, om vertrouwen 
en betrouwbaarheid op te bouwen tussen coach en stagiair. Bij vertrouwelijkheid gaat het erom om te zorgen dat de 
informatie van de stagiair veilig wordt behandeld en niet op ongepaste wijze wordt gedeeld en over het zich realiseren 
dat er situaties zijn waarin vertrouwelijkheid ongewenst, onmogelijk of onwettig is.

8



Controleren van 
het niveau waarop 
Junior 
Jobcoaches 
voldoen aan de 
leerdoelstellingen.

Reflectie 
Leerverslag

Onderwerp en
trainingsdoelstellingen

Training en gemengde leeractiviteiten Middelen OpmerkingenBeoordelings
methoden

Inleiding:
Samenvatting geven van eerdere onderwerpen door verkenning van rollen, 
verantwoordelijkheden en grenzen van een junior jobcoach. Bespreken:

Persoonlijke ruimte
Gepaste en ongepaste relaties
Wat de coach wel en niet kan bieden
Vermijden van situaties die verkeerd kunnen worden uitgelegd.

Activiteit 1: Starten van een groepsgesprek over de betekenis van vertrouwelijkheid. 
De deelnemers vragen (of de vragen op de flipover schrijven en weergeven):

Wat betekent het woord vertrouwelijkheid?
Waarop heeft vertrouwelijkheid bij coaching betrekking?
In hoeverre verschilt vertrouwelijkheid van het bewaren van een geheim?
In hoeverre verschilt vertrouwelijkheid tussen vrienden van die tussen 
professionals?

Activiteit 1:  Vraag de deelnemers om zich op te delen in kleine groepen en 
het volgende te bespreken:

Wat zijn grenzen?
Welke persoonlijke grenzen moeten coaches bepalen?

Activiteit 2: Breng de groep weer bij elkaar voor een groepsgesprek.

Activiteit 3: Neem met de deelnemers de hand-out door.

Elke groep deelt de ideeën die ze hebben ontwikkeld en deze worden op een 
flipover geschreven.

Activiteit 2: Casestudies/scenario's - de deelnemers bespreken het volgende in groepen:
Heb je vragen of bedenkingen?
Vereist het scenario het verbreken van vertrouwelijkheid/het doen van een verwijzing?
Hoe zou hij/zij zich voelen over die situatie?
Hoe zou hij/zij omgaan met die situatie?

Activiteit 3: De deelnemers kunnen met gebruikmaking van de richtlijnen in de 
hand-out een rollenspel spelen voor elk scenario.

Sessie 1: Betrouwbaarheid 
en Vertrouwelijkheid

Doelstellingen:

Aan het eind van deze 
sessie moeten Junior 
Jobcoaches:

Vertrouwelijkheid en het 
belang en de grenzen 
daarvan kunnen definiëren.
Kunnen herkennen wanneer 
vertrouwelijkheid misschien 
moet worden verbroken.

Sessie 2: Grenzen

Doelstellingen:

Aan het eind van deze 
sessie moeten Junior 
Jobcoaches:

De grenzen en het belang 
van het handhaven daarvan 
kunnen beschrijven.
Uitleg kunnen geven over 
respecteren en beschermen 
van de privacy van 
individuele personen.
Coachingsessies kunnen 
plannen en voorbereiden.

Flipchart,
markers

Scenario's over 
vertrouwelijkheid 
en grenzen

Quiz over 
vertrouwelijkheid

Mogelijke ideeën 
over grenzen 
(HAND-OUT) 
kunnen zijn:
Emotionele 
afstandelijkheid, 
een professionele 
relatie, geen 
persoonlijke 
vriendschap.

De grenzen van de 
relatie kennen.

Duidelijk zijn over 
vertrouwelijkheid 
en de grenzen 
daarvan.

Passende 
plaatsen kiezen 
voor 
bijeenkomsten.

Een tijdslimiet 
aanhouden voor 
de duur van 
bijeenkomsten.

Video's over 
vertrouwelijkheid
https://www.yout
ube.com/watch?
v=oKGtJE84wIQ

https://www.yout
ube.com/watch?
v=tqJ_yyKm12k
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Reflectie 
Leerverslag

Morgan, H.J., 
2006. Creating A 
Powerful 
Coach-Coachee 
Partnership [pdf] 
[online]
http://www.howar
djmorgan.com/do
wnloads/pdf/Crea
ting_A_Powerful_
Coach.pdf

Activiteit 1: Bespreken waaruit een onthulling bestaat
Van een onthulling is sprake wanneer iemand persoonlijke en gevoelige 
informatie bekendmaakt die het ondernemen van actie zal vereisen of 
waarvoor steun moet worden gezocht.

Activiteit 2:
De deelnemers bespreken in groepen wat kan worden beschouwd als een 
onthulling en hoe ze daarmee om zouden gaan.

Activiteit 1: Belangrijke ethische overwegingen
Vanaf het begin duidelijke en cultureel gevoelige grenzen bepalen en 
handhaven. Romantische of seksuele intimiteit met de stagiair vermijden.
Vertrouwelijkheid - duidelijk zijn over wat wel en wat niet kan worden 
gedeeld of doorgegeven.
Coaches hebben een vertrouwenspositie.
Bevorderen van onafhankelijkheid waarbij wordt gezorgd dat de stagiair niet 
afhankelijk van je wordt.
Regelmatige reflectie door middel van supervisie en feedback van de 
stagiair.

Activiteit 2: Voor zichzelf zorgen
Coaches moeten beseffen dat ze persoonlijk vervelende en stressvolle 
situaties kunnen tegenkomen en daarom moeten ze advies en ondersteuning 
vragen.

Activiteit 3: Wetgeving, beleid en procedures
Bestuderen van relevante wetgeving en organisatiebeleid en procedures 
waarvan coaches op de hoogte moeten zijn. Erkennen van hun zorgplicht en 
de vereisten vastgelegd in wetten en bepaald door professionele instanties.

Activiteit 3: HAND-OUT - Richtlijnen voor het omgaan met onthullingen
Wanneer een stagiair iets aan je heeft onthuld:

Gebruik je actieve luistervaardigheden.
Geef ondersteuning en aanmoediging.
Wees je bewust van je grenzen en onderhandel over het krijgen van hulp.
Informeer de stagiair dat je advies moet vragen aan 
professionals/mentor/beoordelaar of supervisor

Sessie 3: Onthullingen

Doelstellingen

Aan het eind van deze 
sessie moeten Junior 
Jobcoaches:

Een onthulling kunnen 
definiëren.
Onthullingen kunnen 
bepalen en managen.
Verwijzingsprocedures 
kunnen toepassen en 
volgen.

Sessie 4: Ethische 
aspecten, wetgeving, beleid 
en procedures

Doelstellingen

Aan het eind van deze 
sessie moeten Junior 
Jobcoaches:

Ethische aspecten kunnen 
definiëren en aan kunnen 
tonen zich bewust te zijn 
van ethische 
aandachtspunten bij 
coaching.
Kunnen herkennen wanneer 
advies moet worden 
gevraagd aan senior 
medewerkers en/of 
professionals.
Relevant beleid en 
procedures kunnen 
gebruiken om bezorgdheid 
aan te geven.

Managing 
Coaching 
Meetings 
Handout -
Creating A 
Powerful 
Coach-Coachee 
Partnership
door Howard J. 
Morgan

Begeleiding bij 
btrouwbaarheid 
en het doen van 
verwijzingen

Scenario's over 
vertrouwelijkhei
d en grenzen

Quiz

Definitie:
Onder ethiek wordt 
verstaan een reeks 
morele principes 
die het gedrag van 
een persoon of 
groep bepalen. 
Coaches hebben 
een 
vertrouwenspositie 
bij de stagiair en 
moeten daarom 
professioneel zijn 
en altijd op een 
moreel 
verantwoordelijke 
manier optreden.

Voorbeelden van 
wetgeving:
Kinderbescherming
Alleen werken
Veiligheid op het 
werk
Veiligheid en 
gezondheid
Wet gelijke 
behandeling
Gegevensbescherm
ing
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Persoonlijke ontwikkeling
Voorgestelde trainingstijd: 1,5 uur

Je verantwoordelijkheden als junior jobcoach

Cursusoverzicht

Hand-out bijlage: p. 69 t/m p. 75

Zelfanalyse

Sterke punten
Zwakke punten

Progressie

Loopbaan
Persoonlijk

Inleiding:

Het coachingprogramma is ervoor bestemd om coaches in staat te stellen zich te ontwikkelen naast het bieden van effectieve ondersteuning 
aan de stagiair. Deze sessie gaat over de essentiële noodzaak om te evalueren en te plannen voor persoonlijke ontwikkeling bij mensen, maar 
meer specifiek in de rol van coach van stagiairs. Persoonlijke ontwikkeling gaat over het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid voor je 
eigen leren en ontwikkeling, zodat je je volledige potentieel kunt bereiken en je bijdrage aan het succes van de organisatie kunt verbeteren. 
Goede communicatieve vaardigheden, georganiseerd zijn, tijdmanagement, leiderschap en teamwork zijn cruciaal als het erom gaat om je te 
helpen zelfvertrouwen te krijgen wat betreft manieren om de een positieve bijdrage te leveren aan de organisatie.
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Controleren van 
het niveau waarop 
Junior 
Jobcoaches 
voldoen aan de 
leerdoelstellingen.

Reflectie 
leerverslag

Reflectie 
leerverslag

Onderwerp en
trainingsdoelstellingen

Training en gemengde leeractiviteiten Middelen OpmerkingenBeoordelings
methoden

Inleiding:
Je verantwoordelijkheden als junior jobcoach

Als rolmodel en mentor dienen voor de stagiair door het model staan voor 
gewenst gedrag, bijvoorbeeld geduld, verdraagzaamheid en reflectief 
luisteren
De stagiair stimuleren en motiveren
Individuele besprekingen met de stagiair
De stagiair uitdagen en ondersteunen om alles eruit te halen wat erin zit
De de stagiair helpen hun sterke en zwakke punten te bepalen en manieren te 
verkennen om sterke punten te versterken en zwakke punten aan te pakken
Wekelijks te communiceren met de stagiair, telefonisch of via e-mail, om 
contact te houden over hoe hun werkleven verloopt
Respectvol zijn wat betreft de tijd, de meningen en de besluitvorming van de 
stagiair
In staat zijn om de juiste grenzen te bepalen met de stagiair
Degene die je coacht helpen een mijlpaalplan te ontwikkelen voor het 
uitvoeren van hun werkzaamheden.

Sessie 1: Communicatie

Doelstellingen:

Aan het eind van deze 
sessie moeten Junior 
Jobcoaches:

De verschillende typen 
communicatie, de 
effectiviteit van elk type en 
de juiste toepassing ervan 
kunnen definiëren.
Drie typen communicatie 
kunnen beschrijven:

Verbaal
Schriftelijk
Non-verbaa

Flipchartpapier, 
markers

Activiteit 3: Resultaten van het logboek
De stagiairs schrijven reflectieve tekst die beschrijft en het volgende samenvat:

hun begrip van de belangrijke concepten aangegeven in de doelstellingen;
hun begrip van hun taak en de verwachtingen;
hun leerervaringen en persoonlijke ontwikkeling.

Activiteit 4: Oefening met als onderwerp gebieden voor ontwikkeling
Gebruik maken van de Reflectie Leerverslag in de powerpointpresentatie, 
evalueren en kritisch denken over gebieden voor ontwikkeling voor elke 
competentie.

Wat zijn je belangrijkste gebieden voor ontwikkeling die een positieve 
impact zouden kunnen hebben op het programma?
Waarom zijn dit gebieden voor ontwikkeling?
Door welke ervaringen zijn het gebieden voor ontwikkeling geworden?
Bepaal drie doelen voor elk gebied voor ontwikkeling die zouden kunnen 
leiden tot verbeteringen op die gebieden.
Wat zijn de persoonlijke loopbaanprogressies die een resultaat zouden 
kunnen zijn bij het verbeteren van deze gebieden?

Sessie 2: Zelfkritische 
analyse

Doelstellingen:

Aan het eind van deze sessie 
moeten Junior Jobcoaches:

Zelfkritisch kunnen zijn, om 
effectief te zijn als coach 
door gebruik te maken van 
een reeks technieken.

Hun eigen sterke punten en 
gebieden voor ontwikkeling 
kunnen bepalen:

Wat zijn de belangrijkste 
sterke punten
Wat zijn gebieden voor 
ontwikkeling

Reflectie 
leerverslag

Reflectie 
leerverslag

Activiteit 1: Uw activiteit is waar het om gaat
Hoe helpt functioneren als junior jobcoach je bij uw persoonlijke en 
beroepsmatige ontwikkeling?

Activiteit 2: Het reflectie leerverslag
Het reflectie leerverslag wordt gebruikt voor het registreren van de leerervaring van de 
stagiair.
Het logboek is voor de stagiair een middel om blijk te geven van de ontwikkeling van 
zijn/haar kennis en vaardigheden.
Het logboek helpt coaches om na te denken over de inhoud van de cursus en hun eigen 
begrip te bepalen van de verschillende competenties en gebieden voor verbetering vast 
te stellen.

Reflectie 
leerverslag

Powerpointpresen
tatie

12



Inleiding

Van de directiekamer tot en met de lopende band of de verkoopafdeling is effectieve communicatie van vitaal belang voor het delen van ideeën, het 
doorgeven van informatie en het nemen van beslissingen. Twee primaire redenen voor communicatie met anderen zijn informeren en overtuigen. 
Terwijl de technologie het aantal kanalen dat iedereen kan gebruiken heeft verveelvoudigd, halen mensen nog steeds inhoud uit verbale en 
schriftelijke communicatie. Inhoud, gehoor en kanaal komen bij elkaar in een aantal zakelijke contexten waarin men continu vaardigheden moet 
aanscherpen om de informatie en ideeën nauwkeurig over te brengen, om taken te vervullen en een bedrijf verder te brengen op de markt.

Communicatie behoort tot de belangrijkste competenties die zijn ontwikkeld voor het trainingsprogramma voor Junior Jobcoaches. Dit 
trainingspakket bevat materialen en oefeningen voor de verbetering van communicatieve vaardigheden en het ontwikkelen van een krachtige relatie 
tussen coach en stagiair.              

Communicatie

Voorgestelde trainingstijd: 3 uur

Cursusoverzicht

Hand-out bijlage p.76 t/m p. 86

Definities: Het communicatieproces en de elementen van communicatie
Typen communicatie gebaseerd op de gebruikte communicatiekanalen
Typen communicatie gebaseerd op doelstelling en stijl
De persoonlijke ruimte
De vier stadia van een interactie
Een geweldige eerste indruk maken
Communicatie bij coaching
Persoonlijkheidstypen en hoe met elkaar te communiceren

Materialen: Hand-outs, flipover, markers, projector, presentaties, tests, video's…

De activiteiten zijn: Groepswerk, rollenspellen, casestudies, persoonlijke vragenlijsten, groepsgesprekken.
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Controleren van 
het niveau waarop 
Junior 
Jobcoaches 
voldoen aan de 
leerdoelstellingen

Multiplechoicevragen

Rollenspelscenario's

Portfolio met de 
theorieconcepten 
die de trainer 
tijdens de les met 
de deelnemers zal 
bespreken

Planning:
Hand-out-opmerkingen
Communicatie als 
proces: Communicatie 
tussen mensen is 
interpersoonlijk, heeft 
een doel en is een 
proces.

Vraag: Wat bedoelen 
we met proces?
Antwoord: Met proces 
bedoelen we dat 
stappen moeten 
worden genomen in 
een 
vastgestelde/specifieke 
volgorde, om een 
gewenst resultaat/doel 
te bereiken. Dit zijn de 
belangrijke elementen 
van het 
communicatieproces: 
verzender, medium, 
kanaal, ontvanger, 
feedback, context en 
geluid
http://cape-commstudi
es.blogspot.com.au/20
11/10/communication-
process.html

Planning:

Hand-out:
Verbale communicatie 
bestaat uit 
mondelinge en 
schriftelijke 
communicatie

Non-verbale 
communicatie bestaat 
uit het uiterlijk 
(kleding, haarstijl, 
netheid), de 
lichaamstaal 
(gelaatsuitdrukkingen, 
gebaren, houdingen) 
en de geluiden 
(spreektoon, volume, 
spreeksnelheid)

Een andere 
classificatie is formele 
en informele 
communicatie (de 
communicatie 
gebruikt bij het werk 
en de communicatie 
gebruikt met 
vrienden). We moeten 
die ook noemen.

Onderwerp en
trainingsdoelstellingen

Training en gemengde leeractiviteiten Middelen OpmerkingenBeoordelings
methoden

Inleiding:

Generieke benaderingen van communicatie en de elementen ervan Bespreken:

Wie is wie in het communicatieproces.
Hoe kunnen we fouten vermijden en feedback krijgen van onze ontvangers 
om met succes te communiceren?

Sessie 1: Het 
communicatieproces

Doelstellingen:

Aan het eind van deze 
sessie moeten Junior 
Jobcoaches:

De elementen van het 
communicatieproces 
kunnen definiëren.
De waarde van 
communicatie als junior 
jobcoach kunnen begrijpen 
en erkennen.

Sessie 2: Typen communicatie

Doelstellingen:
Aan het eind van deze sessie 
moeten Junior Jobcoaches:

Het verschil kennen tussen 
verbale en non-verbale 
communicatie en formele 
en informele communicatie.
De tekenen van non-verbale 
communicatie kunnen 
herkennen.
Lichaamstaal kunnen 
gebruiken om het 
communicatieproces te 
verbeteren.
Andere verbale elementen 
zoals de stem kunnen 
gebruiken om de 
boodschap die hij/zij wil 
overbrengen te versterken.
Kunnen leren hoe je een 
geweldige eerste indruk 
maakt.

Theorie-inhoud, 
dia's, projector

Activiteit 1: Introduceer zes situaties waarin de student de elementen van 
het communicatieproces moet bepalen:

Wie is de verzender en wie de ontvanger?
Van welk medium en welke code maken we gebruik?
Is er geluid?
Kan de context de betekenis van de boodschap veranderen?
Krijgen we feedback (ons einddoel)?

Activiteit 1: Tonen van een foto met verschillende afbeeldingen van 
gelaatsexpressies en herkennen van de volgende gevoelens

Activiteit 2: Visualiseren van de video: TED TALK “Your body language may 
shape who you are” door Amy Cuddy
https://www.youtube.com/watch?v=RVmMeMcGc0Y

Activiteit 3: Visualiseren van de video “Body Language, the meaning of
hand gestures”
https://www.youtube.com/watch?v=fFQPKyt5tjE

Activiteit 4: Brainstormen over hoe je een geweldige eerste indruk kunt maken 
met gebruikmaking van verbale en non-verbale elementen
https://www.mindtools.com/CommSkll/FirstImpressions.htm

geamuseerdheid
minachting
tevredenheid
verlegenheid
opwinding
schuld

trots
opluchting
voldoening
plezier
schaamte

Analyse van de 
theorie en 
praktische 
toepassing op 
situaties in het 
dagelijks leven

De trainer geeft 
een korte uitleg 
van de verschillen 
tussen verbale en 
non-verbale 
(lichaamstaal) 
communicatie

Brainstormen

Groepsgesprek

Online activiteiten

Online activiteiten

Notities uit 
internetartikelen 
en brainstormen
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Planning:

Hand-out:
Verbale communicatie 
bestaat uit 
mondelinge en 
schriftelijke 
communicatie

Non-verbale 
communicatie bestaat 
uit het uiterlijk 
(kleding, haarstijl, 
netheid), de 
lichaamstaal 
(gelaatsuitdrukkingen, 
gebaren, houdingen) 
en de geluiden 
(spreektoon, volume, 
spreeksnelheid)

Een andere 
classificatie is formele 
en informele 
communicatie (de 
communicatie 
gebruikt bij het werk 
en de communicatie 
gebruikt met 
vrienden). We moeten 
die ook noemen.

Het verschil kennen tussen 
verbale en non-verbale 
communicatie en formele 
en informele communicatie.
De tekenen van non-verbale 
communicatie kunnen 
herkennen.
Lichaamstaal kunnen 
gebruiken om het 
communicatieproces te 
verbeteren.
Andere verbale elementen 
zoals de stem kunnen 
gebruiken om de 
boodschap die hij/zij wil 
overbrengen te versterken.
Kunnen leren hoe je een 
geweldige eerste indruk 
maakt.

Portfolio met alle 
theorieconcepten 
en definities

Online 
beoordeling

Online 
beoordeling

Timing
1 uur per sessie

Hand-out:

DE VIER STADIA VAN 
EEN INTERACTIE

1 Je resultaat en het 
begin van een 
gesprek

Stadium 2: Zorgen 
voor 
nieuwsgierigheid en 
belangstelling

Stadium 3: 
Aansluiting vinden 
en begrepen worden

Stadium 4: Zorgen 
dat de ander actie 
onderneemt

Planning
1 uur per sessie

Hand-out

Het proces van waarderend 
onderzoek vereist een 
specifieke manier om gerichte 
vragen te stellen die 
stimuleren tot positief denken 
en interactie tussen 
medewerkers. De vragen zijn 
gericht op vier belangrijke 
gebieden: ontdekken, 
verbeelden, ontwerpen en 
leveren (discover, imagine, 
design and deliver, DIDD).

Een goede manier van denken 
over het GROW-model is 
bedenken hoe je een reis zou 
plannen. Eerst besluit je waar 
je naartoe gaat (het doel) en 
stel je vast waar je nu bent (je 
huidige realiteit).
Dan verken je verschillende 
routes (de opties) naar je 
bestemming. In de laatste 
stap, het vaststellen van wat je 
wilt, zorg je dat je toegewijd 
bent aan het maken van de 
reis en voorbereid op de 
belemmeringen die je 
onderweg kunt tegenkomen.
Volgens Carl G. Jung's theorie 
van persoonlijkheidstypen 
[Jung, 1971], kunnen mensen 
worden gekenmerkt door hun 
voorkeur van algemene 
levenshouding.

Activiteit 1: Lezen van de tekst die verwijst naar persoonlijke ruimte, deze 
bespreken met de deelnemers en persoonlijke ruimte analyseren.

https://en.wikipedia.org/wiki/Proxemics

Sessie 3: De persoonlijke 
ruimte en de vier stadia van 
een interactie

Doelstellingen
Aan het eind van deze sessie 
moeten Junior Jobcoaches:

De vier stadia van een 
interactie kunnen definiëren, 
deze kunnen herkennen en 
volgens elk stadium kunnen 
reageren.
De verschillende 
persoonlijke ruimten in 
communicatie kunnen 
herkennen en toepassen op 
elke situatie en elke 
gebruiker.
Verwijzingsprocedures en 
strategieën in het 
communicatieproces 
kunnen toepassen en 
volgen.

Sessie 4: Communicatie bij 
coaching en 
persoonlijkheidstypen en 
hoe met elkaar te 
communiceren

Doelstellingen
Aan het eind van deze 
sessie moeten Junior 
Jobcoaches:

De belangrijkste manieren 
van communicatie bij 
coaching kunnen definiëren.
Deze tactiek kunnen 
gebruiken bij dagelijkse 
gesprekken met de stagiair.
De persoonlijkheidstypen en 
de verschillende manieren 
van communicatie met elk 
daarvan kennen.
Verschillende strategieën 
van communicatie kunnen 
toepassen op basis van de 
persoonlijkheidstypen.

Definities
Theorieconcepten

Definities
Theorieconcepten

Persoonlijkheids
test

Activiteit 2: Controleren van de persoonlijke ruimte, maak daarbij gebruik van 
twee vrijwilligers. Eén persoon staat in het midden van de kamer met een sjaal 
of een blinddoek voor zijn/haar ogen. De andere persoon benadert hem/haar 
dan, langzaam in zijn/haar persoonlijke ruimte kruipend. De geblinddoekte 
persoon moet het zeggen wanneer deze benadering voldoende is of onprettig.
Activiteit 3: Analyseren van de vier stadia van interactie.

Activiteit 4: Ontdekken of je visueel, auditief of kinesthetisch bent en hoe 
effectief met elk type gecommuniceerd kan worden.
http://www.way-of-the-mind.com/auditory-visual.html

VISUELE TEST: Visualiseer deze elementen gedurende 1 minuut, verberg ze en probeer je 
daarna zoveel mogelijk voorwerpen te herinneren.
http://faculty.washington.edu/chudler/puzmatch1.html

AUDITIEVE TEST: Luister tweemaal naar deze geluidsopname en probeer je zoveel mogelijk 
woorden te herinneren (als de geluidsopname niet geschikt is, kies je een lijst van 30 
woorden en lees je die tweemaal hardop voor).
https://www.youtube.com/watch?v=dekRgsaXDQk&feature=youtu.be

Activiteit 1: Rollenspel met de Appreciative Inquiry Method (Methode van 
waarderend onderzoek). Een student fungeert als coach en de andere als stagiair

http://whatis.techtarget.com/definition/Appreciative-inquiry-AI

Activiteit 2: Het GROW-model en nuttige vragen voor implementatie ervan.

Activiteit 3: Uitleg van de persoonlijkheidstypen en de op elk daarvan 
toegepaste communicatiestrategieën.

http://www.humanmetrics.com/personality/type

Vraag de respondent om te denken aan wat hij/zij heeft bereikt. Wees een goede 
luisteraar en waardeer zijn/haar successen samen met hem/haar
Kies een van deze tijdstippen en vertel ons een verhaal. Zorg dat de respondent 
blijft praten over de tijd waarin hij/zij zich effectief en gelukkig voelde.
Breng de persoonlijke kwaliteiten naar voren waardoor hij/zij succesvol was. Sta 
bescheidenheid niet toe. Moedig de respondent met enige vasthoudendheid aan 
om te vertellen over zijn/haar eigen bijdragen aan het succes.
Neem hem/haar mee in de toekomst. Vraag de respondent wat hij/zij met die 
kwaliteiten hoopt te bereiken. Moedig hem/haar aan om optimistisch te zijn.
Breng hem/haar terug naar het heden en de nabije toekomst Vraag hem/haar hoe 
hij/zij gebruik zal maken van zijn/haar talenten om iets waardevols te bereiken.

Rollenspel

Definities
Hand-out
en rollenspel

Groeimodel
Hand-out

Portfolio met de 
theorieconcepten

Online-test
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Geruststelling en bevestiging

Cursusoverzicht

Voorgestelde trainingstijd: 3 uur

Hand-out bijlage p. 87 t/m 98

Empowerment

Vermogen om succes te waarderen

Begeleiding
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Introduction:

This training session on Reassurance and Affirmation focuses on the ability to motivate, guide and empower
peer-students. It is important that a coach possesses an accurate picture of themselves, their strengths and
their weaknesses. Being self-aware will guide the coach as to what kind of coach they are and what they can
aspire to be in order to provide all that the trainee needs. Therefore, during this session the coach will learn what
empowerment is and how these strengths can be employed within the coaching provided. Good and bad
examples of coaching will be discussed so that coaches develop a strong sense of professionalism.

Materials: Flipchart paper, marker pens, PPT sheets, Feedback game cards, Reflective portfolio



Controleren van 
het niveau waarop 
Junior 
Jobcoaches 
voldoen aan de 
leer-doelstellingen

Reflectie 
Leerverslag

Reflectie 
Leerverslag

GGC 
Geruststellings-empo
werment 
Powerpoint-presentat
ie

GGC 
Geruststellingsbegele
iding en methodische 
en professionele 
gesprekken 
Powerpoint-presentat
ie

Onderwerp en
trainingsdoelstellingen

Training en gemengde leeractiviteiten Middelen OpmerkingenBeoordelings
methoden

Inleiding:Sessie 1: 
Empowerment/Succes 
waarderen

90 minuten

Doelstellingen:
Aan het eind van deze sessie 
moeten Junior Jobcoaches:

Empowerment en het belang 
ervan voor coaching kunnen 
definiëren. 
De stagiair kunnen 
ondersteunen bij het 
effectief bereiken van 
zijn/haar individuele en 
leerdoelen en 
-doelstellingen.
De stagiair kunnen 
ondersteunen bij het 
evalueren en kwalificeren 
van de eigen resultaten op 
het werk en van wat tijdens 
het werk is geleerd.

Sessie 2: Begeleiding
90 minuten
Doelstellingen: Aan het eind 
van deze sessie moeten Junior 
Jobcoaches: 

Kunnen erkennen dat een 
empathische, op vertrouwen 
gebaseerde relatie tussen junior 
jobcoach en stagiair de basis is 
voor goede begeleiding.
Met de stagiair afspraken 
kunnen maken over wat nodig is 
om de cursus en praktische 
training binnen het bedrijf met 
succes te kunnen afronden.
De stagiair kunnen helpen werk- 
of studiegerelateerde 
problemen of uitdagingen op te 
lossen.
De stagiair kunnen 
ondersteunen bij het 
ontwikkelen van algehele 
veerkracht om veranderingen in 
hun professionele en 
werkplekomgeving een plek te 
geven.

Flipchartpapier, 
markers, 
ppt-sheets

Kaarten voor het 
feedbackspel

Activiteit 1: Vraag de deelnemers om zich op te delen in kleine groepen en 
het volgende te bespreken (je mag gebruikmaken van internet):

Inleiding:
Geef een samenvatting van eerdere onderwerpen. Bespreek:

Activiteit 1: Powerpointpresentatie over methodische begeleiding en 
professionele gesprekken

Activiteit 3: Rollenspel/scenario's - In groepen, verschillende casussen oefenen 
(elke groep krijgt zijn eigen casus om te oefenen)

Empowerment;
Bepalen van doelstellingen;
Positieve menselijke kwaliteiten;

De volgende vragen worden na elk voorbeeld besproken.
Wat zie je?
En wat voel je daarbij?
Heb je vragen of bedenkingen?
Wat kun je eraan doen?
Welk type communicatie kan het beste worden gebruikt voor reactie/resultaat?

1. Slecht voorbeeld
2. Goed voorbeeld 

Wat is empowerment? - beschrijf dit in je eigen woorden.
Wat is de link tussen empowerment en coaching?
Waarom is bij coaching empowerment belangrijk?
Hoe zou je je stagiair stimuleren tot empowerment? - beschrijf dit in je eigen woorden.

Activiteit 2: Breng de groep weer samen voor een groepsgesprek (elke groep 
heeft een woordvoerder met notities)

Activiteit 3: Les geven in theorie over empowerment (ppt)

Activiteit 4: Feedbackspel (ontwikkelen van self-awareness)
Onderzoek toont aan dat de meeste mensen die vandaag de dag in organisaties 
werkzaam zijn te weinig feedback krijgen en zij geven op hun beurt geen feedback 
aan de mensen om hen heen. Een toename in de hoeveelheid en de kwaliteit van 
feedback die mensen krijgen leidt tot een verbetering in hun motivatie, de 
kwaliteit van hun werk en hun vermogen en bereidheid om zich te ontwikkelen.

NB: deze kaarten bevatten positieve menselijke kwaliteiten zoals: hulpvaardig, 
eerlijk, ondernemend, creatief en verantwoordelijk.

Activiteit 5:
Een groepsdiscussie/educatief gesprek starten over de manier waarop deze 
kaarten (feedbackspel) je zouden kunnen helpen bij het ondersteunen van de 
stagiair bij het evalueren en kwalificeren van eigen resultaten.

Activiteit 2: Video's over begeleiding
Twee video's over professionele begeleiding

De woordvoerder van elke groep deelt de ideeën die ze hebben ontwikkeld en deze 
worden op een flipover geschreven.
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Kunnen erkennen dat een 
empathische, op vertrouwen 
gebaseerde relatie tussen junior 
jobcoach en stagiair de basis is 
voor goede begeleiding.
Met de stagiair afspraken 
kunnen maken over wat nodig is 
om de cursus en praktische 
training binnen het bedrijf met 
succes te kunnen afronden.
De stagiair kunnen helpen werk- 
of studiegerelateerde 
problemen of uitdagingen op te 
lossen.
De stagiair kunnen 
ondersteunen bij het 
ontwikkelen van algehele 
veerkracht om veranderingen in 
hun professionele en 
werkplekomgeving een plek te 
geven.

Inleiding

Een belangrijk doel van coaching is om de stagiair te helpen productiever te denken bij het oplossen van problemen, door 
creatief denken (voor het genereren van ideeën) en kritisch denken (voor het evalueren van ideeën) te combineren. Het 
vermogen om het probleem te definiëren of te identificeren, alternatieven of mogelijke oplossingen te genereren, 
koppelingen te ontwikkelen tussen coach en stagiair om beter te werken en productiever te zijn.
Gedurende deze cursus wordt de stagiair getraind in diverse technieken om te herkennen en ontdekken wat een probleem 
is, om de aard van het probleem te bepalen en om te zoeken naar mogelijke oplossingen en beslissingen te nemen.

Zowel coach als stagiair kan profiteren van het bezit van goede probleemoplossingsvaardigheden; sommige van deze 
problemen zijn duidelijk ernstiger of complexer dan andere. Daarom is beschikken over de vaardigheid om het belang van 
probleemoplossing te begrijpen en zich bewust zijn van de barrières die in dit proces zouden kunnen optreden een grote 
stap in de richting van het opbouwen van een goede relatie tussen coach en stagiair.

Analyse en probleemoplossend vermogen

Cursusoverzicht

Voorgestelde trainingstijd: 1,5 uur

Hand-out Bijlage: p.99 t/m p.111

Definities:
Het belang van probleemoplossing
Probleemoplossingsmethoden
Probleemoplossingstools

Materialen: Hand-outs, flipover, markers, blauwe pen
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De activiteiten zijn: Groepswerk, rollenspellen, casestudies, groepsgesprekken.



Controleren van 
het niveau waarop 
Junior 
Jobcoaches 
voldoen aan de 
leerdoelstellingen

Reflectie 
Leerverslag

Zelfbeoordelingsf
ormulier voor de 
stagiair om aan te 
geven wat hij/zij 
tijdens de training 
heeft geleerd.

Hand-out-opmerki
ngen

Voor 
probleemoplossing 
zijn twee 
afzonderlijke typen 
mentale 
vaardigheid vereist 
namelijk 
analytische en 
creatieve.
Analytisch of 
logisch denken 
bestaat uit: 
ordenen, 
vergelijken, 
contrasteren, 
evalueren en 
selecteren. Het 
biedt een logisch 
kader voor 
probleemoplossing 
en helpt bij het 
selecteren van het 
beste alternatief 
uit de beschikbare 
alternatieven door 
de mogelijkheden 
te beperken. 
Analytisch denken 
is vaak het meest 
aan de orde bij het 
oplossen van 
gesloten 
problemen, waarbij 
een groot aantal 
mogelijke 
oorzaken moet 
worden bepaald en 
geanalyseerd om 
de werkelijke 
oorzaak te vinden. 
http://www.itseduc
ation.asia/the-skill
s-of-problem-solvi
ng.htm

Onderwerp en
trainingsdoelstellingen

Training en gemengde leeractiviteiten Middelen OpmerkingenBeoordelings
methoden

Inleiding:Sessie 1: Analyse en 
probleemoplossend 
vermogen

Doelstellingen:

Aan het eind van deze sessie 
moeten Junior Jobcoaches:

Probleemoplossing, het 
belang ervan en de grenzen 
ervan kunnen definiëren.
De waarde van 
probleemoplossing in het 
dagelijks leven kunnen 
begrijpen en herkennen.
Probleemoplossingsmethod
en kunnen toepassen.
Praktische kaders en tools 
aan kunnen leren die door 
de deelnemers kunnen 
worden gebruikt, om hen te 
helpen bij het structureren 
van succesvolle vernieuwing 
op verschillende gebieden 
binnen het bedrijf.

Flipchart, markers

Analyse en 
probleemoplossing 
hand-out

Brainstormen

Hand-out
Analyse en 
probleemoplossing 
Rollenspel en 
scenario

Generieke benaderingen voor analyse en probleemoplossing en definiëren 
van verschillende probleemoplossingsmethoden.
Bespreken:

Waarom het belangrijk is om informatie te krijgen over analyse en 
probleemoplossing;
Hoe inzicht in het concept van probleemoplossing zowel coach als stagiair op het 
werk helpt;

Activiteit 1: Interactieve sessies van vraag en antwoorden. Start een 
groepsgesprek over de betekenis van probleemoplossing. Vraag de 
deelnemers (of schrijf en toon de vragen op de flipover):

Activiteit 3: De deelnemers kunnen met gebruikmaking van de richtlijnen in 
de hand-out een rollenspel spelen voor elk scenario. Belangrijke leerpunten - 
hoe kan ik dit toepassen in mijn organisatie met gebruikmaking van de 
verschillende technieken.

Wat betekenen de woorden analyse en probleemoplossing?
Waarop heeft probleemoplossing bij coaching betrekking?
Waarom zijn creatief denken/kritisch denken belangrijk bij probleemoplossing?
Welke vaardigheden moet de coach hebben om problemen te kunnen oplossen?

Activiteit 2: In groepen bespreken de deelnemers verschillende methoden 
van analyse en probleemoplossing.

Voorbeeld van probleemoplossingsmethoden;
Het gebruik van het vermogen om creatief en kritisch te denken om je te helpen het 
probleem te beoordelen en beslissingen te nemen;
Concrete technieken/methoden van probleemoplossing te verkrijgen.
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Stap 1. Het concept junior jobcoach introduceren bij mogelijke deelnemers

Zie: Wat is een junior jobcoach: doelstellingen en doelen, voordelen voor de studenten.

Stap 6: Registratie en certificatie

Na het afronden van de training krijgen de deelnemers een certificaat als bewijs van het met succes 
afronden van het programma (zie Bijlagen 8 en 9).

Stap 2: Werven van deelnemers

Maak je vertrouwd met de volgende documenten:

Gebruik selectiecriteria uit de trainershandleiding.
Competentie schema op één pagina (Bijlage 1).
Competentie schema, competentiematrix (Bijlage 2).

DEEL 3: STAPPEN VOOR DE TRAINING VAN JUNIOR JOBCOACHES

Stap 3: Organiseren van de junior-jobcoachestraining

Er zijn zes trainingssessies voor elke competentie. Elke sessie kan 1-1,5 uur duren.

Het bovenstaande trainingsprogramma bevat de trainingtemplates voor elke competentie, inclusief 
voorgestelde trainingsactiviteiten en -materialen.

Alle andere materialen, waaronder video's, powerpointpresentaties, formulieren en hand-outs, zijn te 
vinden op de website.

Stap 4:  Beoordeling

De deelnemers voeren een zelfbeoordeling voor de stagiair uit aan het begin en aan het eind van de training 
(zie Bijlage 3).

Stap 5: Evaluatie

Er zijn verschillende instrumenten voor het evalueren van de training voor stagiairs, trainers en 
observatoren (zie Bijlagen 5, 6 en 7).



Appendix 1: Junior Job Coach Competence Framework 
DEEL 4: BIJLAGEN

A Junior Job Coach is a student coach that supports a lower level student at the workplace.

This One Page Version of the JJC Competence Framework is designed to give you a quick 
overview of the six competences that a Junior Job Coach will develop by completing a JJC 
Training Programme. There is also a full version that can be found on the website of Junior Job 
Coach: www.juniorjobcoach.eu. 

The JJC Competence Framework was developed following research in 5 countries into current 
literature on coaching & mentoring skills as well as extensive fieldwork with teachers, employees 
& employers. This Framework presents the most desirable learning outcomes for a student or 
apprentice in the role of a job coach and is used for the JJC Training Programme.

The key competences most highly valued are placed in a matrix structure & described in terms of 
learning outcomes. This helps a learning provider to design a training programme based on the 
Framework as well as an Individual Profile for each learner.

More information about competence frameworks can be found at: www.vocationalqualification.net.

COMPETENCE FRAMEWORK
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COMPETENTIEGEBIED WERKPROCES 
ENGAGEMENT

SLOTFASE ONTWIKKELING 

Het vermogen om bereidheid te demonstreren & 
initiatief te nemen richting leeractiviteiten 
binnen professionele omstandigheden om het 
volgende uit te voeren: 
   De vaardigheid om onbevooroordeeld een   
   ander te motiveren. 
   De vaardigheid om een sterke band te bouwen  
   met de stagiaire. 

De JJC kan internationale zakelijke doelen bepalen, ontwerpen en 
behalen door middel van consistent gebruik van online netwerken en 
sociale media websites. De JJC kan daarnaast ook:

BETROUWBAARHEID EN VERTROUWELIJKHEID
De vaardigheid om consistent, professioneel 
en nauw om te gang met werkgerelateerde 
zaken & collega’s of studenten ondersteunen. 
 
De vaardigheid om betrouwbaar, begripvol en 
met zorg om te gaan met andere mensen.

Kan individueel: 
Activiteiten identificeren die een positieve invloed hebben op de 
ontwikkeling van de stagiaire, terwijl professionaliteit en 
onafhankelijkheid behouden worden.  
Mogelijkheden herkennen die zich voordoen wegens veranderingen 
richting het behalen van het wederzijdse doelen van de betrokken 
partijen. 
Kan zijdelings omgaan met verzamelde onderzoek, om het vervolgens 
toe te kunnen passen in beroepsgerichte context. 

Professioneel te werk gaan.
Rekening houden met bredere zakelijke omstandigheden en het 
impact daarvan op de vereisten van cliënten. 
Kennis demonstreren van nieuwe mogelijkheden die naar boven 
komen binnen zakelijke omstandigheden door aanpassingen.. 
Werkwijzen ontwikkelen, vertoont zelfvertrouwen en initiatief in het 
behalen van doelen met enthousiasme, energie en doelgerichtheid. 
Reflecteren op het eigen werk.  

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
De vaardigheid om bewustzijn van 
verschillende normen, overtuigingen, waarden 
en gedragingen te vertonen. De vaardigheid om 
deze zelf-bewustzijn toe te passen om effectief 
verschillende doelen te behalen.

Kan individueel: 
Tot nieuwe inzichten komen door middel van theoretische, praktische 
en persoonlijke onderzoeksresultaten. 
Reflecteren over de interacties en de begeleidingen die hij/zij heeft 
voorzien. 
Kritisch nadenken over verschillende kijkpunten en hun impact op het 
begeleiding. 

Complexe informatie van zowel interne als externe partijen 
accepteren, analyseren en toepassen, om veranderingen te 
communiceren naar relevante partijen, zodat: 
   Problemen worden opgelost.
   In staat om benodigde vaardigheden en producten te voorspellen   
   binnen eigen beroepsgebied. Kan eigen leerplanning aanpassen ten  
   opzichte van werkgerelateerde veranderingen. 
   Kan individueel innovatieve oplossingen verzinnen.  

COMMUNICATIE
De vaardigheid om zowel geschreven als verbal 
gerelateerde feedback en informatie te 
herkennen, en toepassen om situaties op te 
lossen.

Kan individueel: 

GERUSTSTELLING EN BEVESTIGING
De vaardigheid om collega’s / stagiaires 
comfortabel te laten voelen in uitdagende 
situaties.

Kan individueel:
Collega’s en leeftijdsgenoten de ruimte geven en in staat stellen om 
aanpakken te ontwikkelen die passen binnen de formele omgeving 
(werkgerelateerde plekken). 
Collega’s en leeftijdsgenoten de ruimte geven om weerstand op te 
bouwen om te kunnen gaan met veranderingen binnen de werkplek.

• Barrières in de context van taal, cultuur, en gedragingen overbruggen 
analytische- en probleemoplossend vermogen.  

ANALYSE- EN PROBLEEMOPLOSSEND VERMOGEN 

De vaardigheid om structuren te identificeren 
en interpreteren, om (mogelijke) oplossingen 
en keuzes te kunnen maken tijdens 
onduidelijke en lastige situaties.

Kan individueel: 

Junior Job Coach Competentie Schema – Korte Versie 



Competentie Schema met ontwikkelingsstappen
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... is ambitieus, doelgericht, 
creatief en gemotiveerd, en 
is bewust van eigen 
positieve en negatieve 
kwaliteiten.

... ziet het belang in van het 
stimuleren van een 
ambitieuze en reflectieve 
houding bij anderen.

... toont respect voor de 
ambitie, motivatie en 
toewijding van de Stagiair, 
en spoort de Stagiair aan tot 
het toepassen van zijn/haar 
talenten voor het 
overbruggen van fouten.

In staat om de ambitie, motivatie 
en toewijding van de Stagiair te 
stimuleren.

1 2 3 4

1 2 3 4

BETROKKENHEID

Het Junior Job Coach: 

Objectief kunnen zijn in het 
beoordelen.

Het kunnen motiveren van de Stagiair.

Een goede band kunnen scheppen 
met de Stagiair.

Vertrouwelijkheid, inleving, en 
gevoeligheid

Betrouwbaarheid 

Organisatorisch 

... erkent individuele en 
culturele verschillen, en 
accepteert ze.

...kan de toegevoegde waarde 
van culturele of individuele 
verschillen voor de cultuur 
van de organisatie uitleggen.

... kan effectief omgaan met 
culturele verschillen op de 
werkvloer, en is daartoe 
bereid.

Bevordert respect en 
waardering voor diversiteit 
en individuele verschillen op 
de werkvloer.

BETROUWBAARHEID EN VERTROUWELIJKHEID  

… respecteert ethische 
principes met betrekking 
tot alle verkregen 
informatie en begeleidende 
taken.

… is op de hoogte van 
reglementen omtrent 
vertrouwelijke informatie en  
begeleiding. 

… ondersteunt de Stagiair in 
een betrouwbare en gepaste 
manier met aandacht voor 
zijn/haar benodigdheden. 

Is in staat om een 
betrouwebare, en vertrouwelijke 
band te scheppen met de 
Stagiair, ter grondlegging van 
de begeleiding. 

... is bewust van de 
specifieke vereisten 
gerelateerd aan de 
begeleidingsrol van een 
praktijkopleider. 

… begrijp dat een 
praktijkopleider op verzoek 
van Stagiair beschikbaar 
moet zijn. 

… reageert op een 
toegankelijke en 
samenwerkende wijze op 
vragen van de Stagiair. 

In staat om een hulplijn aan 
te bieden aan de Stagiair 
gedurende de stageperiode.

… ziet het belang in van een 
Stagiair ondersteunen in 
het behalen van zijn/haar 
doelen op een tijdige wijze. 

…is op de hoogte van de 
werkovereenkomsten tussen 
een werkgever en 
opleidingsprogramma’s en/ of 
praktijkopleiders in verband 
met gerelateerde opdrachten.  

… geeft tijdig deadlines en 
afspraken aan die 
gerelateerd zijn aan het 
opleidingsprogramma of 
werkplek. 

In staat om de Stagiair te 
ondersteunen in het 
nakomen van afpsraken en 
het volgen van, de daarbij 
horende, consequenties.

... is bewust van de eigen 
rol als JJC, en van de rol 
van anderen betrokken bij 
het steunen van de Stagiair.

… begrijpt de doelstellingen 
van verschillende 
betrokkenen, en de 
voorwaarden voor 
samenwerking.

... werkt aan het neerzetten 
van goede relaties met de 
Stagiair en andere relevante 
betrokkenen.

In staat om een effectieve relatie 
te bouwen met de Stagiair en 
andere relevante steunende 
personen op school en op de 
werkvloer.
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Kan stappen maken en 
voortgang weergeven over 
specifieke persoonlijke 
ontwikkelingen.

Kan feedback herkennen, 
vertalen en relateren naar 
persoonlijke groei.

1 2 3 4

1 2 3 4

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING 

Vertoont bewustzijn van eigen 
waarden, normen, overtuigingen en 
gedragingen

Vermogen van objectieve verbale en 
geschreven feedback.  

Wijze van omgang met veranderingen 
zowel met persoonlijke 
omstandigheden als persoonlijke 
activiteiten. 

Het geven van feedback en kritiek 

Communicatie vaardigheden (Verbaal 
en non-verbaal, schrijfvaardigheden). 

Netwerkvaardigheden

Kan stappen maken en 
voortgang weergeven over 
specifieke persoonlijke 
ontwikkelingen. .

In staat om eigen waarden, 
normen, overtuigingen en 
gedraging effectief te 
communiceren. 

COMMUNICATIE

...bevestigd het belang van 
positieve feedback. 

…kent de regels en invloeden 
omtrent positieve en 
negatieve feedback. 

…kan de Stagiair op een 
veilige, positieve en 
productieve manier feedback 
geven.  

Kan feedback en kritiek 
geven en opnemen. 

…herkent verschillende 
wijzen van communicatie 
(verbaal en non-verbaal, 
schrijfvaardigheden, social 
media). 

…is op de hoogte van het 
belang van een ander 
zijn/haar wijze van 
communicatie.

… past verschillende wijzen 
van communicatie toe om 
zo effectief als mogelijk te 
communiceren met de 
Stagiair. 

Past verschillende wijzen 
van communicatie (verbaal 
en non-verbaal, 
schrijfvaardigheden, social 
media) toe.  

…begrijpt het belang van 
netwerken en contact 
hebben met mensen binnen 
het beroepsleven 

…weet hoe hij/zij een netwerk 
op kan bouwen en behouden. 

…ondersteunt Stagiair in het 
netwerken met mensen 
binnen het beroepsleven. 

Kan netwerken leggen en 
behouden met 
belanghebbende partijen 
voor het behalen van 
werkgerelateerde doelen. 

Kan stappen maken en 
voortgang weergeven over 
specifieke persoonlijke 
ontwikkelingen.

Kan omgaan met 
veranderingen binnen 
persoonlijke 
omstandigheden en 
betrokken activiteiten 
binnen zijn/haar eigen groei.

Ontwikkeling van Junior Job Coach 
Competenties: Betrokkenheid, 
Betrouwbaarheid/ Vertrouwelijkheid, 
Communicatie, 
Ondersteuning en bevestiging, 
Analytisch en Probleemoplossend 
vermogen. 

Kan stappen maken en 
voortgang weergeven door 
het volgen van het Junior 
Job Coach programma. 

Heeft alle Junior Job Coach 
competenties ontwikkeld en 
kan ze handhaven. 

Het Junior Job Coach: 
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…is op de hoogte van de 
verwachtingen naar een 
praktijkopleider toe gericht 
naar het begeleiden van 
een Stagiair. 

... kan persoonlijke doelen op 
een ambitieuze, maar 
realistische manier definiëren 
samen met de Stagiair.

… ondersteunt op een 
effectieve wijze de Stagiair 
in het behalen van zijn/haar 
persoonlijke doelen en 
werkopdrachten. 

…past open vragen toe in het 
ondersteunen van een 
Stagiair richting het behalen 
van zijn/haar doelen.  

Kan begeleidingstechnieken 
toepassen op de 
desbetreffende Stagiair. 
 

… kan het antwoord (deels) 
bepalen aan de hand van de 
wijze van een gestelde 
vraag.  

… weet het verschil tussen en 
effect van gesloten- en open 
vragen.

Kan de juiste vragen stellen 
om de Stagiair op het goede te 
helpen richting de te behalen 
doelen.  

…herkent het belang van 
zorgen verminderen en 
vermijden en weet 
strategieën voor het 
opbouwen van 
zelfvertrouwen. 

…weet hoe hij/zij een Stagiair 
kan ondersteunen in het 
behalen van de leerdoelen op 
een effectieve wijze. 

…ondersteunt Stagiair in het 
toepassen en ontwikkelen 
van zijn/haar talenten,  
vaardigheden en 
zelfbewustzijn

Stelt Stagiair in staat om 
strategieën te ontwikkelen 
richting omgang met formele 
omstandigheden 
(werkgerelateerd). 

…herkent het belang van 
success waarderen.  

…weet hoe hij/zij zorgen kan 
verminderen en vermijden en 
kan succes waarderen.  

…helpt Stagiair positieve 
ervaringen met het werkplek 
te herkennen en zijn haar 
eigen bijdrage hieraan in te 
zien. 

Kan Stagiair ondersteunen in 
het evalueren en het beoordelen 
van behaalde resultaten binnen 
het werplek gedurende de 
stage. 

…herkent het belang van 
onzekerheden overkomen, 
met oog voor ontwikkeling 
gebaseerd op positieve 
ervaringen. 

…weet hoe hij/zij een Stagiair 
kan ondersteunen n het 
oplossen en overbruggen van 
werkgerelateerde problemen.

…ondersteunt Stagiair in het 
leren omgaan met 
tegenslagen binnen een 
organisatie of bedrijf. 

In staat om resistentie 
helpen ontwikkelen bij de 
Stagiair, zodat hij/zij om kan 
gaan met veranderingen 
binnen de professionele 
werkomgeving.

…herkent het belang van 
een betrouwbare band 
tussen een JJC en een 
Stagiair als beginpunt van 
een begeleiding. 

…maakt nodige afspraken met 
de Stagiair richting de 
benodigdheden voor het 
succesvol afronden van een 
cursus/ trainingsprogramma. 

…ondersteunt Stagiair in het 
oplossen van werk en 
studiegerelateerde 
problemen of veranderingen.  

In staat om resistentie helpen 
ontwikkelen bij de Stagiair, 
zodat hij/zij om kan gaan met 
veranderingen binnen de 
professionele werkomgeving.

1 2 3 4

1 2 3 4

Begeleidingstechnieken  

In staat om juiste vragen te stellen om 
een Stagiair te helpen binnen zijn/haar 
ontwikkeling. 

De vaardigheid om Stagiair te 
motiveren en aanmoedigen

Kan success waarderen.  

ONDERSTEUNING EN BEVESTIGING 

Heeft het geduld om de 
onzekerheden van de Stagiair te 
behandelen en bespreken.  

Begeleiding

Het Junior Job Coach: 
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…kan verschillende punten 
van een vraagstuk 
identificeren. 

Kan de Stagiair 
ondersteunen in het 
oplossen van conflicten op 
het werkplek. 

…begrijpt belangrijke en 
relevante thema’s rondom 
conflicten op het werkplek. 

…ondersteunt Stagiair in het 
oplossen van conflicten op 
het werkplek.

… herkent de waarde van 
verschillende kijkpunten en 
overtuigingen.  

… weet hoe hij/zij kan 
communiceren met aandacht 
voor openheid richting ideeën 
en inbrengen van anderen. 

…onderhoudt een gezonde 
communicatie met 
betrokken partijen. 

Is open voor inbreng van 
ideeën en creativiteit binnen 
de communicatie met de 
Stagiair. 

…heeft ervaring binnen de 
opleiding en beroepsvlak.

…weet wat er verwacht wordt 
van een Stagiair gedurende 
zijn/haar stageperiode.  

…brengt eigen kennis en 
ervaring over waar nodig.  

Kan eigen kennis en 
ervaringen met opdrachten , 
werkcondities, en 
verantwoordelijkheden 
overbrengen.

…weet wat de 
verwachtingen zijn voor de 
Stagiair tijdens zijn/haar 
stageperiode.  

… herkent de behoeften, 
interesses en problemen van 
een Stagiair.  

…ondersteunt Stagiair in 
zijn/haar ontwikkeling.  

Kan de voortgang van een 
Stagiair overzien aan de 
hand van begeleidingstaken.  

… kan onderscheidingen 
maken tussen relevante en 
irrelevante stukken 
informatie. 

…verzamelt informatie vanuit 
verschillende bronnen als de 
Stagiair tegen problemen 
oploopt. 

…gebruikt het verzamelde 
informatie ter ondersteuning 
van een Stagiair met het 
komen tot een conclusie.  

Kan het kritische 
denkvermogen toepassen 
om de Stagiair problemen 
helpen op te lossen.

1 2 3 4
Onderhandelings-, pleidooi- en 
bemiddelingsvaardigheden. 

Openheid richting ideeën en 
creativiteit.  

Heeft kennis van werkovereenkomsten,  
verantwoordelijkheden en 
kennisoverdracht vaardigheden. 

Vaardigheid om processen te 
overzien.  

Kritische denkvermogen 

ANALYSIS AND PROBLEM SOLVING
Het Junior Job Coach: 



ENGAGEMENT
Onbevooroordeeld/niet-veroordelend kunnen zijn.
Iemand anders kunnen motiveren.
Een sterke relatie op kunnen bouwen met stagiair.

VOORAFGAAND
AAN DE TRAINING

NA DE
TRAINING

ZELFBEOORDELING VAN KENNIS EN
VAARDIGHEDEN MET BETREKKING TOT:

1

1

1

2 3 4 5 1 2 3 4 5

BETROUWBAARHEID EN VERTROUWELIJKHEID 
Op een professionele manier consistent kunnen handelen.
Op een vertrouwelijke, empathische en sensitieve manier 
om kunnen gaan met andere mensen.

2 3 4 5 1 2

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Kunnen tonen dat men zich bewust is van verschillende 
waarden, inzichten en gedragingen.
Gebruik kunnen maken van dit zelfbewustzijn om effectief te 
kunnen zijn bij het behalen van verschillende doelstellingen.

2 3 4 5 1 2

3 4 5

3 4 5

1
COMMUNICATIE

Objectieve verbale en schriftelijke feedback en nieuwe 
vormen van informatie kunnen herkennen met betrekking 
tot een activiteit waarbij men betrokken is.

2 3 4 5 1 2 3 4 5

1
GERUSTSTELLING EN BEVESTIGING

De vaardigheid om collega’s / trainees / stagiaires 
comfortabel te laten voelen in uitdagende situaties2 3 4 5 1 2 3 4 5

1
ANALYSE en PROBLEEMOPLOSSING

Structuur kunnen bepalen en interpreteren of (mogelijke) 
oplossingen kunnen aandragen en een beslissing kunnen 
nemen over een onzekere of moeilijke zaak die moet 
worden opgelost.

2 3 4 5 1 2 3 4 5

Bijlage 3: Zelfbeoordeling door de student van wat hij/zij tijdens de training heeft geleerd

Bestudeer de volgende lijst met competenties en bedenk wat je voorafgaand aan deze training wist en 
wat je na het deelnemen aan deze cursus hebt geleerd.

Omcirkel het cijfer dat het beste jouw kennis en vaardigheden voorafgaand aan en na deze training 
weergeeft.

BEOORDELINGSSCHAAL: 1 = LAAG 3 = GEMIDDELD  5 = HOOG
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Appendix 4: Het Reflectie Leerverslag

Wat heb ik geleerd? Wat heb ik niet
begrepen?

Hoe levert deze leerervaring een bijdrage aan
mijn ontwikkeling als coach?

Hoe levert deze leerervaring een bijdrage
aan mijn persoonlijke ontwikkeling?

Het reflectie leerverslag

Engagement 

Betrouwbaarheid 
en 
Vertrouwelijkheid

Persoonlijke 
ontwikkeling

Communicatie

Geruststelling en 
bevestiging

Analyse- en 
probleemoploss
end vermogen

Competentie

Het Reflectie Leerverslag wordt gebruikt voor het registreren van de leerervaring van de stagiair.
Het logboek is voor de stagiair een middel om blijk te geven van de ontwikkeling van zijn/haar kennis en vaardigheden.
Het logboek helpt coaches om na te denken over de inhoud van de cursus en hun eigen begrip te bepalen van de verschillende competenties en 
gebieden voor verbetering vast te stellen.

Resultaten van het logboek
De stagiairs schrijven reflectieve tekst die het volgende beschrijft en samenvat:

hun begrip van de belangrijke concepten aangegeven in de doelstellingen;
hun begrip van hun taak en de verwachtingen;
hun leerervaringen en persoonlijke ontwikkeling.
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 Bijlage 5: Evaluatie toetsen trainingsprogramma

1.Bbegrijpen van de doelstellingen van het JOTC trainingsprogramma
Kon je een goed begrip krijgen van de doelstelling en doelen ervan?
Was er iets dat niet duidelijk was?

2. Je verwachtingen van het JOTC-programma
Welk voordeel verwachtte je uit dit programma te halen?
Voldeed de training aan je verwachtingen?

3 .Trainingsprogrammacompetenties
Vond je de training voor Junior Jobcoaches en de belangrijke competenties gemakkelijk te begrijpen?

VRAGENLIJST VOOR JOTC-STAGIAIRS

4. Leeractiviteiten
In hoeverre vond je de leeractiviteiten relevant voor de vaardigheden die je aan het ontwikkelen was?
Sloten deze geheel aan bij jouw belangstelling? 
Welke leermethoden vond je het prettigst?
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5. Leerresultaten
Was je aan het eind van elke sessie in staat om te beoordelen hoe goed je de leerdoelstellingen had bereikt?
Heb je gebruik gemaakt van de zelfbeoordelingstoolkit en het Reflectie Leerverslag?
Hoe hebben deze tools je geholpen bij het beoordelen van wat je geleerd hebt?
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Bijlage 6: Vragenlijst voor DOCENTEN/TRAINERS

1. Begrijpen van het JOTC trainingsprogramma
Was de documentatie die je kreeg over het JOTC-programma toegankelijk, duidelijk en allesomvattend? 
Kon je een goed begrip krijgen van de doelstelling en doelen ervan?
Was er iets niet duidelijk en, zo ja, wat?

2. Werven van stagiairs voor het JOTC-programma
Hoe gemakkelijk was het om stagiairs te werven voor het programma?
Beschik je over de juiste materialen/middelen om je hierbij te helpen?
Heb je materialen/middelen ontwikkeld?
Wat beschouwde je als het belangrijkste pluspunt van het JOTC-programma?

3. JOTC competentie- en trainingsdoelstellingen
Waren de doelstellingen voor het bereiken van de competentie duidelijk?
Heb je tijdens de training verwezen naar het competentie schema?

4. Training en gemengde leeractiviteiten
In hoeverre waren de beschrijvingen van de leeractiviteit voldoende om je te helpen bij het plannen van de 2 uur 
durende trainingssessies?
Hoe relevant waren deze voor het bereiken van de leerresultaten? 
In hoeverre was de inhoud boeiend voor de stagiairs?
Heb je de inhoud van de activiteit uitgebreid of gewijzigd? Als dat het geval is, heb je dit dan doorgegeven?
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5. Middelen
Hoe nuttig waren de voorgestelde middelen?
Als je andere middelen hebt gebruikt die goed werkten, heb je die informatie dan doorgegeven?

6. Beoordelingsmethoden
Waren deze voorgestelde methoden geschikt voor het doel?
Als je andere methoden hebt gebruikt, heb je die dan genoteerd?

7. Andere opmerkingen
Voeg meer opmerkingen toe om ons te helpen bij het verbeteren van het JOTC-trainingsprogramma.
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1. De strategieën in deze sessie waren geschikt voor het bereiken 
van de trainingsdoelstellingen. 1 2 3 4 5

2. De sessie bouwde effectief voort op kennis van de deelnemers van 
inhoud en leren. 1 2 3 4 5

3. De instructiestrategieën en activiteiten die in dit deel worden 
gebruikt gaven aandacht voor de deelnemers weer: 1 2 3 4 5

5. Het ontwerp van de sessie stimuleerde samenwerkend leren 1 2 3 4 5

6 Het ontwerp van de sessie omvatte taken, rollen en interacties die 
consistent zijn met het onderwerp 1 2 3 4 5

8. Het ontwerp van de sessie was goed uitgebalanceerd, er werd 
aandacht besteed aan meerdere doelen 1 2 3 4 5

9. Er werd voldoende tijd en structuur geboden voor reflectie 1 2 3 4 5

10. Er werd voldoende tijd en structuur geboden voor de deelnemers 
om ervaringen en inzichten te delen 1 2 3 4 5

11. Het tempo van de sessie sloot aan bij de 
trainingssessiedoeleinden en de behoeften van studenten 1 2 3 4 5

12. De sessie toonde effectieve beoordelingsstrategieën 1 2 3 4 5

13. Actieve betrokkenheid van alle deelnemers werd gestimuleerd en 
gewaardeerd 1 2 3 4 5

14. Er was een klimaat van respect voor de ervaringen, ideeën en 
bijdragen van de deelnemers. 1 2 3 4 5

15. De deelnemers werden intellectueel betrokken bij belangrijke 
ideeën die relevant waren voor de focus van de sessie 1 2 3 4 5

Bijlage 7: Trainingsobservatieschema

Omcirkel het cijfer dat het beste uw beoordeling van de beschreven aspecten van deze training 
weergeeft.
BEOORDELINGSSCHAAL: 1 = LAAG 3 = GEMIDDELD  5 = HOOG

Opmerkingen over de cursus als geheel:

Overgenomen uit:  I-TECH 2004. Building a Training Program:  Sample Expert Observer Rating Tool Training Session
Observation Protocol
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1

Naam Achternaam

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 Bijlage 8: Presentielijst

Onderwerp:

Datum:   Tijd:

Plaats:

Trainer:

Observator:
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CERTIFICATE OF COMPLETION
THIS CERTIFIES THAT

Has successfully completed the Junior Job Coach Training Programme
in the six Competences of the Junior Job Coach Competence Framework:

Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

(Organisation/Institution Name)

(date)

(signature)

(position)

Engagement

Personal Development

Analysis

Confidentiality and Reliability

Communication

Problem Solving
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