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EEN UITGAVE VAN TOP OPLEIDERS IN DE SPORT

Opleiden in Rare Tijden
VAN OFFLINE NAAR ONLINE

Editor's Note

Zie hier de geboorte van Go Learning s allereerste
e magazine van offline naar online Het zijn rare
tijden de maatregelen die getroffen zijn door
het coronavirus raakt ons allemaal Het vraagt veel
van jou en jouw omgeving Je standaardwerk en je
dagelijkse routines zijn genoodzaakt om te
veranderen Er wordt meer van jou gevraagd Zo
krijg je bijvoorbeeld als ouder ineens ook de rol
van opleider en moet je je kind of kinderen
opeens thuis les gaan geven De echte opleiders
zitten noodgedwongen op afstand en proberen
ons hierin zo goed mogelijk te ondersteunen Ze
stellen lesroosters op faciliteren een digitale
omgeving waar de leerlingen in kunnen werken
en houden een vinger aan de pols door een
wekelijks belletje met de leerling Daarnaast zie je
ook andere vormen van faciliteren van leren
ontstaan Docenten van de Fontys Hogeschool
hebben hun beweegonderwijs
praktijk
gedeeltelijk omgezet in online programma s en
lessen Je ziet opleiders de workshops en
opleidingen die ze offline aanbieden nu vertalen
in online programma s Via een webinar een
online training of een intervisie helpen ze de
trainers zich verder te ontwikkelen om zo een nog
betere trainer te worden Ook de opleidingen van
de sportbonden staan op zijn kop Naast de
eindexamens op de middelbare scholen staan
ook duizenden trainers in de wacht om hun
trainersopleiding af te ronden met een examen
Maar ja training geven aan een groep sporters
met een beoordelaar of examinator beoordelaar
erbij zit er nu even niet in
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In dit maart nummer van 2020 bieden wij jou
inspiratie door voorbeelden te geven van collega s
die de stap van offline naar online hebben
gemaakt Zo vertelt Tineke Bosch van het KNKV
hoe zij hun examenperiode ingaan en welke
kansen zij pakken om de trainers toch te laten
afronden Jacqueline de Wit vertelt wat de
Nevobo nu anders doet of gaat doen om hun
clubs sporters en opleiders zo goed mogelijk te
faciliteren en binding te houden met hun
doelgroepen Procesregisseur Ine Klosters laat zien
hoe zij als opleider en ondernemer haar aanbod
van offline naar online heeft gebracht En Joyce
van Binsbergen geeft je handige tools om naar
een online aanbod te gaan Ik hoop je hiermee
aan te zetten om vanuit deze rare tijden in
beweging te komen en de voor jou aanwezige
kansen te benutten om een nog beter of mooier
aanbod neer te leggen voor jou jouw team of
jouw doelgroep Wil je meer weten over onze
missie en onze aanpak Neem dan contact met
ons op volg ons op LinkedIn en hou onze e
magazines in de gaten Wil je reageren op één van
de bijdragen of heb je er vragen over of nog
leuker je hebt zelf een goed voorbeeld neem
contact met ons op Het volgende e magazine
verschijnt in juni 2020
Veel leesplezier
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MARGOT KOUWENBERG
PROJECTLEIDER TOPOPLEIDERS IN DE SPORT

TOPOpleider Tineke Bosch
Welke kansen pakt het KNKV nu om op te blijven opleiden

?

1. Wat kan het KNKV doen in deze periode voor
zijn cursisten?

Bij onze korfbal technische en arbitrale opleidingen
staat de praktijk centraal De
omgeving waarin zij leren is daar waar zijn
trainen coachen of fluiten
.

/

.

Voor ons cursisten van de korfbal technische
opleidingen gaan wij samen met onze
docenten ons best doen om voor de zomer de
opleiding af te ronden Voor de niveau 2 opleiding is
het initiatief bij de docenten en cursisten opgepakt
om de geplande bijeenkomsten interactief via een
video omgeving te doen
.

.

Bij niveau 3 doen wij dit ook alleen daar is naast de
portfolio beoordeling ook een praktijk examen nodig
om te slagen Dit praktijk examen hebben wij
verandert in video examen Ongeveer 60 cursisten
doen op deze manier examen als zij aan al voor
afgestelde criteria voldoen
,
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Het examen zal in de vorm zijn van een zo genaamd
criterium gericht interview van 30 à 45
minuten Dit zal als volgt vormgegeven worden
.

:

De cursist en examinator komen via de mail in
contact
De docent geeft twee thema s korfbalacties door
waar de cursist op bevraagd zal worden
Dit is ter benadering van het normale examen
De cursist levert bij de examinator een filmpje van
een deel van een training aan Dit
kan een training in de beginfase van het seizoen zijn
maar ook een recenter filmpje
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De examinator en de cursist spreken onderling een
moment af waarop het interview afgenomen zal
worden De examinator zal het ingestuurde filmpje
van tevoren bekijken
-

.
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2. Hoe blijf je contact houden met de
docenten?

Dit zal plaats vinden in de periode mei juni De
onderwerpen die zijn aangedragen worden
meegenomen in de vervolg sessie in het najaar Dit
kan in de vorm van een masterclass zijn Zo hopen wij
de docenten in de ontwikkelstand te behouden
/

De docenten hadden op 27 maart een intervisie sessie
staan welke ook door de huidige omstandigheden
niet door is gegaan Wij gaan de docenten wel met
elkaar in contact brengen Hiervoor gebruiken wij de
opdracht zoals die al stond voor 27 maart jl
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Intervisie is een systematische bespreking van
werkervaringen met collega s om professionele groei
vakmanschap te bevorderen Het gaat dus om
ervaringen die bij de docenten de vraag opriepen
Hoe zou een collega hiermee omgaan Allerlei
situaties zijn mogelijk met een groep cursisten of
docenten met een leidinggevende met een lastige
cursist als coördinator van een werkgroep met een
onderwijsvernieuwing Het gaat hierbij altijd om
reflectie op het persoonlijk handelen van de
inbrenger
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Een intervisievraag ontstaat altijd naar aanleiding van
een dilemma of probleem uit de praktijk De
probleeminbrenger beschrijft de feitelijke situatie en
formuleert zijn vraag hierbij Een intervisie vraag die
werkt geeft de vragensteller de gelegenheid om te
profiteren van de ervaring kennis en kunde van de
ander
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Een vraag of dilemma is geschikt voor intervisie als
het werk of het beroep centraal staat
de vraag over een eigen persoonlijke ervaring gaat
de vrager zelf betrokken is bij de situatie
de vrager invloed heeft op de situatie
de vraag concreet is
de vraag past bij de doelstellingen van de organisatie
:

•
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Opdracht

Schrijf op een A4 blad een werkervaring in je rol
als docent op waarin je tegen een vraag probleem of
moeilijkheid aanliep Ook als je op dit moment geen
cursus geeft is er vast een situatie in het verleden
geweest die je kan inbrengen
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Breng jouw casus in en wij verzamelen deze Na de
inventarisatie krijgen de docenten een overzicht van
de onderwerpen die zijn ingebracht en kan min zich
inschrijven voor een video intervisie Ook diegene die
geen casus hebben ingebracht kunnen inschrijven
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3. Wat verwacht je dat dit gaat
opleveren?

Als ik naar de wijze waarop wij nu de opleidingen
afronden is dit voor docenten en cursisten een
nieuwe ervaring Deze momenten gaan wij zeker
monitoren en kijken of wij dit vaker inzetten Ik
verwacht wel dat er ook docenten zijn die dit lastig
vinden De intervisie sessie zal hier zeker
ondersteunend in zijn en later in het jaar bespreken
wij deze ervaringen
.

.
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Ik blijf van mening dat elkaar zien de beste manier
van communiceren is Dat leren in de werkelijke
praktijk het meeste oplevert Interactief en digitaal
zijn middelen om het op een efficiënte en effectieve
manier uit te voeren Een goede balans in dit geheel is
belangrijk
.

.

.
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10 TOPTips
Wat kun je doen in deze tijden van
het Corona virus Nu alle fysieke
bijeenkomsten onmogelijk zijn
geworden maar er wel veel tijd ligt
voor trainers scheidsrechters
verenigingen en bestuurders om
zich te ontwikkelen of goed over
zaken na te gaan denken
Hieronder een lijstje met tips hoe
de Nevobo op dit moment bezig is
met het organiseren van nieuwe
bijeenkomsten
?
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Jacqueline de Wit, Nevobo

Van bijeenkomsten naar “bijeenkomsten”

Wij organiseren via digitale kanalen zoals Microsoft teams Zoom Skype of Webinars online sessies
met verschillende collega s verenigingen trainers scheidsrechters om het contact te behouden
Groot voordeel van deze manieren is dat iedereen thuis kan blijven je toch contact hebt met elkaar
veel van deze hulpmiddelen ook zaken kunnen opnemen Waardoor je deze belangrijke informatie
of input later nog een keer kunt gebruiken
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Voor collega s is dit de manier om elkaar te blijven zien even te horen hoe het met elkaar gaat en
met elkaar het organisatiegevoel niet te verliezen
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Voor verenigingen die vragen hebben organiseren we sessies zodat de vragen beantwoord kunnen
worden Dit zijn dan sessies waarbij verenigingen vooraf hun vragen kunnen opsturen er 1 moderator
is die de agenda bewaakt en waarbij verschillende verenigingen inbellen en samen de vragen
besproken worden
-

.
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Voor trainers een voorbeeld zijn masterclasses of Webinars waarbij ze input krijgen op een bepaald
onderwerp worden uitgedaagd over zaken na te denken of om alvast verder te kunnen met hun
opleiding
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Wij proberen van deze tijd juist een waardevolle tijd te maken waarin de mensen zich kunnen
ontwikkelen en nu de tijd hebben om de voorbereiding voor het komende jaar juist super goed te
gaan doen Inspireer de mensen met artikelen video s intervisie mogelijkheden vragen die hun
ontwikkeling door zetten of juist input om de mensen dingen te laten afronden en vooral hou
contact met iedereen
!
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The purpose of
education is people
being impressed by
themselves and not
overwhelmed by the
trainer.
BOB PIKE
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TOPTools om online mee te werken
Handige links en tools die het online opleiden vergemakkelijken

Deze tijden van thuis werken zelf isolatie en zelfs
quarantaine vragen van ons als opleiders een
nieuwe manier van denken werken en uitvoeren
Ikzelf ben al jaren online aan het werken
aangezien mijn clienten zich over de hele wereld
bevinden Om het voor jullie makkeijker te maken
heb ik hieronder wat linken gezet naar websites
met uitleg en de directe linken naar veel
gebruikte en makkelijke online tools Deze lijst is
een begin om te starten
,
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Mocht je vragen hebben over het gebruik struin
dan gerust eens door alle mooie instructie
filmpjes die je op YouTube kan vinden en mocht
je echt nog een heel prangende vraag hebben
dan neem gerust contact met ons op
,
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Veel plezier en succes met jullie nieuwe manier van
werken en als je nog een nuttige aanvulling op dit
lijste hebt of een goede oplossing die je zelf
bedacht hebt ook dan horen we het graag
Joyce van Binsbergen
,

,
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whatsapp video facebook live en instagram lives en
of linkedin groepen en MS Teams
https www linkedin com pulse digitale
hulpmiddelen angela brito de campos
https www eztalks com video conference free
webinar tools for webinar online html
https getstencil com
https www canva com
https crello com https about easil com
https www designer io en https pablo buffer com
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Ine Klösters

TOPVOORBEELD
OPLEIDEN IN CORONATIJD
De wereld op zijn kop, maar ook kansen voor je werk ander te organiseren, zo zie ik deze
tijd. Ik ben een enorme controlefreak, nog veel erger dan ik eigenlijk al dacht. Als ik voor
een groep sta valt dat van mij af en kan ik drijven op de flow, maar daarbuiten moet ik de
controle hebben…. Deze tijd is dus een groot leermoment voor mij. Gelukkig heb ik een
man die prima gedijt op “going with the flow” en ik heb flexibele kids die daar dankzij
hun leeftijd nog prima in kunnen overleven, dus ik word thuis gemanaged.
Maar mijn opleidingen loslaten kan ik niet. Ik vind het ook niet slim, diverse mensen
zitten in de flow van het leerproces. Neem bijvoorbeeld de VT3 opleiding (volleybaltrainer
niveau 3), mensen zitten daar midden in en het is jammer als dat proces verstoord raakt.
We zijn dus gestart met leren op afstand, helemaal niet briljant, maar wel mooi dat de
hedendaagse techniek ons dat biedt.
Skype, Zoom of Teams allemaal platforms die het voor opleiders mogelijk maken om de
connectie te behouden en zelfs leerstof aan te bieden. De kunst is dan om te zorgen voor
de interactie. Dat is waar onze cursisten het meest van leren. Dat zit standaard in de
opleiding, maar het is lastig om op afstand met elkaar een papieren toren te bouwen of
zoveel mogelijk ballonnen aan de andere kant van het veld te krijgen binnen een
afgesproken tijd. Voor dat stukje teamwork moeten we echt bij elkaar zijn, maar je kan
nog steeds wel iedereen uitdagen om zelf na te denken.
Ook kan je groepsopdrachten verzorgen die men op afstand van elkaar kan uitvoeren.
Bijvoorbeeld elkaar feedback geven is dubbel zo lastig als je er niet een groot stuk nonverbale communicatie aan kan toevoegen. Dan moet je echt heel goed nadenken over je
boodschap. Als je dus de opdracht meegeeft dat men elkaar, zonder elkaar te zien,
feedback moet geven, vraagt dat wat extra’s. Als ze daarna dezelfde feedback mogen
geven maar dan met een videoverbinding, zien de deelnemers meteen de kracht van
non-verbale communicatie. Vanzelfsprekend mogen ze dan zelf nadenken over de
conclusie van deze 2 feedbackstijlen, het zal niemand verbazen dat men meestal tot de
conclusie komt om de feedback te geven als ze bij degene die de feedback krijgt in
dezelfde ruimte zijn.
Door slim na te denken over de voordelen die de afstand met zich meebrengt, is het
misschien wel een optie om ook na corona een aantal onderdelen op afstand te blijven
doen. Ik heb al één van de bijeenkomsten tot een online-bijeenkomst gebombardeerd,
die blijft. En wie weet verzinnen we met z’n allen geweldige online werkvormen. Ik sta
ervoor open. Delen we die met elkaar?
Ine Klosters
Strategisch procesregisseur , Opleider NOC * NSF , Opleider Nevobo
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Wie zijn wij?
Graag stellen wij langs deze weg het project team voor het TOP
Opleiders in de Sport Project aan je voor
.

TINEKE BOSCH
Korfbal Verbond en aanvoerder van de
Basismodule TOPopleiders

MARGOT KOUWENBERG
Atletiekunie en de Aanvoerder van het
Projectteam, Whitepaper & Business Model

JACQUELINE DE WIT
Nevobo en de Aanvoerder
Nationale OpleidersDag

JOYCE VAN BINSBERGEN
Academie voor Sportkader en de
Aanvoerder van het Programma Van
Goed naar Beter

GEERT LANTING
NTFU en de Aanvoerder van
het Digitaal Platform
MAART 2020 9
|

MAART 2020 10
|

What's Next
Het thema van het volgende
Go Learning E zine is Klaar
voor het Nieuwe
Seizoen Hieronder kan je
alvast in het kort lezen wat je
allemaal aan zal treffen in het
volgende nummer
-

-

.

.

Update van de

TOPprojectleider over de status
en eventuele veranderingen
binnen het project
Alvast een kleine
voorbeschouwing voor de
Nationale Opleiders Dag die in
november gepland staat
Deelnemers aan het woord die
een van de TOPopleiders
Trajecten al gevolgd heeft en
wat hij zij ervan geleerd heeft
en er nu nog mee doet
Tips voor Opleiders. Wat kan je
doen om klaar te staan zijn
voor het komende seizoen
.
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10 tips van een van de
bonden over hoe zij zich klaar

maken voor het nieuwe seizoen
maar ook wat jij als opleider zelf
kan doen
Ons favorieten lijstje met tools
die handig zijn
Hoe ziet de Visie op Leren
volgens de gezamelijke bonden
eruit
En nog veel meer inspiratie en
informatie

,
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Heb je zelf een leuke tip
voorbeeld of verhaal over opleiden
en het effect van leren mail ons
dan gerust Dan plaatsen wij jouw
verhaal in een van de volgende
edities
,

,

.
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Wil jij jouw opleiders laten groeien en een volgende
stap laten maken of wil je als opleider jezelf nog
meer ontwikkelen neem dan contact met ons op
Margot 06 28541383
margot go learning nl
www sportopleiders nl in ontwikkeling
www topopleiders nl in ontwikkeling
Wil je op de hoogte blijven meld je dan hier aan
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DE INHOUD VAN DIT E MAGAZINE IS EIGENDOM VAN GO
LEARNING GEEN ENKELE PASSAGE ONDERDEEL FOTO OF
ARTIKEL MAG ZONDER DE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN
DE EIGENAAR GEKOPIEERD GEDISTRIBUEERD OF DOOR
DERDEN GEBRUIKT WORDEN VOOR ANDERE DOELEINDEN DAN
EIGEN LERING EN LEES DOELEINDEN
AAN DE INHOUD VAN DIT E MAGAZINE KUNNEN GEEN RECHTEN
ONTLEEND WORDEN
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