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Klaar voor het nieuwe
seizoen?

E E N  U I T G A V E  V A N  T O P O P L E I D E R S  I N  D E  S P O R T



Het nieuwe seizoen komt er weer aan. Tijd om

terug te kijken op een bewogen jaar.  Wat een

rollercoaster is het geweest en wat een veerkracht

en creativiteit is er getoond en naar boven

gekomen  Incasseren, accepteren, reageren en

anticiperen op ons (tijdelijke) nieuwe normaal. De

basis van het opleiden: ontmoeten van elkaar,

leren van elkaar, vanuit verbinding werken, leren

in de praktijk en face  to  face begeleiding. We

moesten het allemaal opnieuw uitvinden of beter

gezegd: een alternatief voor bedenken.  

Wat fijn ook om te zien en ervaren dat jullie niet

stil hebben gezeten, Sterker nog, jullie zijn vol in

beweging gekomen! Nieuwe concepten

bedenken, ontwerpen en uitproberen. Dat heb ik

veel om me heen zien gebeuren. Wat is er veel

geleerd de afgelopen maanden. 

Wat heeft jou het meest positief verrast? Wat heb

jij meegenomen en geleerd van de gamechanger? 

Mijn learnings zijn dat ik flexibel ben in tijden dat

er veel verandert, in de actie schiet en vooral wil

profiteren van de nieuwe situatie en

mogelijkheden. Ik heb gemerkt dat als offline

verdwijnt er online allemaal mooie dingen

ontstaan.  Maar tegelijkertijd, jeetje, wat heb ik het

samen sporten, samen creëren en fysiek samen

leren gemist.

Gelukkig mogen we mondjesmaat weer bij elkaar

komen. Onze trainers/instructeurs mogen weer

aan de slag om onze sporters (jij en ik!) weer

“gezond” te krijgen.

Hoe kunnen onze cursisten verder leren?

Hoe kunnen onze cursisten nou afronden?

Hoe hou ik de verbinding met mijn

cursisten/opleiders/collega’s?

Hoe kan ik het leren begeleiden & faciliteren? 

Online lesgeven hoe werkt dat eigenlijk? 

Hoe kunnen we ons aanbod van offline naar

online brengen?

Maar nu is de grote vraag: hoe kun je datgene wat

je geleerd hebt omzetten in concrete acties voor

het komende seizoen?

In deze uitgave lees je meer over hoe onze

opleiders, experts en opleidingscoördinatoren het

leren faciliteren en stimuleren hebben aangepakt.

Daarnaast nieuwe tips en tricks van onze

aanvoerders en de aankondiging van

onze  TOPopleiders  parade. Die vanwege de

maatregelen niet offline in november plaatsvindt

maar waar we een nog beter alternatief voor

gevonden hebben! Een online warming-up (serie)

met als kern de TOPopleiders Summit  in januari

2021! Graag bouwen we het programma samen

jullie. Op de volgende pagina's lees je hier meer

over.

Het volgende e-magazine verschijnt in de zomer

van 2020. 

Veel leesplezier!

Blijf gezond 

en jezelf ontwikkelen

Het nieuwe normaal!?

MARGOT KOUWENBERG

PROJECTLEIDER TOPOPLEIDERS IN DE SPORT
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Waarom eigenlijk? 

Van trainers en coaches vinden wij het erg normaal dat zij zich blijven ontwikkelen, een goede

trainer/coach is immers nooit uitgeleerd. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de opleiders van

deze trainers/coaches. Jarenlang hebben we dat kunnen doen op de Nationale

Opleidersdag. Eén dag waarop wij samenkwamen, uiteenlopende sessies volgden die ons tot

denken en leren aanzette. Komend jaar gaan we dat anders doen!

Wat dan? 

De  onlinewereld, waarin we nu leven, heeft ons geïnspireerd om de ontwikkeling van ons,

opleiders, ook online in te zetten.  Met trots  presenteren  wij:  de  TOPopleidersparade. Vanaf

augustus  2020  kunnen alle opleiders, van alle bonden online masterclasses, podcasts,

brainstormsessies en intervisie momenten bijwonen. Deze activiteiten worden je aangeboden

vanuit het project TOPopleiders in de sport. 

Ze zijn onderverdeeld in 4 thema’s: Basismodule, Didactiek, Zelfontwikkeling en Ondernemen.

T O P O P L E I D E R S
P A R A D E !

I n e  K l ö s t e r s
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Wat krijg ik? 

Bij inschrijving krijg je informatie over alle 4 de thema’s. Je volgt live de bijeenkomst of je kijkt

hem op een later moment terug. Hierdoor hoef je niet te kiezen én heb je toegang tot alle

kennis die  we delen.  Om de  kosten te dekken  vragen we  een kleine vergoeding voor de

toegang tot de online omgeving. Met deze TOPopleidersparade werken we toe naar een grote

finale  in januari 2021:  de  TOPopleiders  SUMMIT.  Of dit een combinatie van offline en

online is, hangt af van de verdere ontwikkelingen rondom COVID-19 en de richtlijnen vanuit het

RIVM.

We doen het voor jou, doe jij ook mee? 
Wij hebben een concept uitwerking van de 4 thema’s, maar zijn vooral benieuwd naar jouw

wensen en behoeften. Welke onderwerpen wil jij  graag aan bod laten komen? En zijn er

misschien onderwerpen waarover jij zelf een kennissessie wil verzorgen? Ben jij die inspirator &

trainer die ‘van goed naar beter’ omarmt en je kennis wil delen om zo anderen te laten

leren? We horen het graag! 

Meld je via  ineklosters@volleybal-west.nl en we kijken of je voorstel een plaats kan krijgen in

de TOPopleidersparade.

Ine Klosters

Aanvoerder TOPopleidersparade Srategisch procesregisseur , 

Opleider NOC*NSF & Nevobo

T O P O P L E I D E R S
P A R A D E !
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Even voorstellen: 

Jan-pieter Tuininga. En ik stel met voor aan de hand

van de zon☀ (warmte en stralen)! 

Waar ligt mijn kracht?
Ik ben goed in: enthousiasmeren en mijn

enthousiasme is aanstekelijk. Vanuit oprechte

verbinding wil ik leren! Ik richt mij op het versterken

van het pedagogische sportklimaat.

Mijn expertise: De trainingen en trajecten die (o.a.

vanuit de Academie voor Sportkader) ik geef zijn 4

inzichten over Trainerschap, , Ouders & Sportplezier,

teamverbinding etc.) allemaal gericht op het

versterken van het pedagogische sportklimaat.

De tip van Jan-pieter:
Sta eens stil bij waar je naar uitkijkt
komend seizoen. Wat voor beeld komt er
dan in je op?

Ik heb de online intervisie voor docenten van de
ASK gevolgd. Dit was de startbijeenkomst van
jullie "Van goed naar beter" programma. 
De intervisie was prettig door de structuur,

professionaliteit van de deelnemers en het delen van

ervaringen. Online maakt het laagdrempeliger (geen

reistijd), toegankelijker (meerdere deelnemers) en

gestructureerder. 

Mijn lessons learned: (h)erkenning! De absolute
meerwaarde van deze intervisie is dat het

ervaringsgericht is en dat je kan sparren met andere

professionals. 

Zo ziet mijn ideale vervolg eruit?: 

met themagerichte intervisiebijeenkomsten die

ingepland worden (met een voorbereidende

opdracht). 

Verhalen van onze deelnemers:
Jan-pieter Tuininga:  

Sportpedagogisch regisseur
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In onze vorige editie vertelde Tineke Bosch over de aanpassingen die het Korfbalverbond
wilden doorvoeren om hun cursisten toch hun diploma te laten halen. In de volgende 2
verhalen lees je meer over Hoe ze dat hebben aangepakt. Dit keer niet vanaf de zijlijn maar
door Jasper & Koen. 2 TOPopleiders van de KNKV die hun ervaringen delen met jou. 

Klik op het mobieltje voor het verhaal van Koen Vossen. Het verhaal van Jasper vind je op de
volgende pagina.
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#HOEDAN
Online examens bij KNKV

https://go-learning.nl/opleiden-in-rare-tijden/
https://youtu.be/k9MM8GbOIf8


De afgelopen weken zijn er digitale examens

afgenomen bij al onze cursisten die de

Trainersopleiding KT3 hebben gevolgd. Een bijzondere

ervaring omdat we dit normaal gesproken op het veld

doen. De cursist geeft voor het examen aan over welke

korfbalacties hij zijn examen wil gaan houden en stuurt

hierbij beelden van trainingen en wedstrijden naar de

examinator. Ondanks dat ik vooraf niet goed kon

inschatten hoe dit zou verlopen, was ik na het eerste

gesprek enthousiast. Uiteraard is het echt bijwonen van

een training en daarover in gesprek gaan de mooiste

vorm. Je wilt als korfballer en als trainer niets

liever dan op het veld staan. Voor de cursist is op het

veld natuurlijk ook een veel mooier moment om te

horen dat hij of zij geslaagd is. Toch was deze manier

van examen doen een mooi en goed alternatief, zo

kwam ook naar voren vanuit de feedback van de

cursisten. De 15 examengesprekken die ik heb gevoerd

de afgelopen weken waren dan ook interessant en

leuk! Natuurlijk was het wel even wennen en een klein

beetje zoeken naar de juiste vorm maar aan de andere

kant verliep elk gesprek soepel en waren de cursisten

ook allemaal enthousiast over deze aanpak zodat ze

alsnog in deze vreemde tijd hun diploma konden

behalen.

Je kon bij elk gesprek goed achterhalen wat de cursist

heeft geleerd maar ook waar hij tegenaan loopt en hoe

hij over bepaalde onderwerpen denkt. 

Door middel van het gezamenlijk beelden bekijken en

open vragen te stellen, kom je er snel achter wat de

leercurve is geweest van de cursist. Vooraf heb ik mij

steeds verdiept in de beelden en bij elk gesprek wist ik

wat de cursist binnen de club deed, wat voor werk hij

deed en wat voor ploeg hij op dit moment traint. Ik

denk dat dit ook belangrijk is, om zo het gesprek in te

gaan. Tijdens het gesprek stel ik vooral vragen, veel

vragen en dan alleen open vragen. Ik geef bepaalde

voorbeelden van trainingssituaties waarover de cursist

zijn idee en mening kan geven en ik probeer altijd

terug te halen hoe de cursist dit oppakte voordat hij de

opleiding deed en hoe hij dit nu aanpakt of zal

aanpakken. Ook laat ik de cursist nadenken over zijn

eigen trainingen, hoe deel je de training in en wat vind

je belangrijk in je training en train je daar dan ook een

groot deel van je tijd op? Deel je de training random in

of in blokken, maar vooral welke reden en gedachte

heb je hierbij als trainer.
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#HOEDAN Het verhaal van Jasper

Verder vind ik het belangrijk dat de trainingen met

weerstand zijn, hier stel ik veel vragen over en

hierover ga ik met ze in gesprek. In mijn optiek

moeten de spelers veel balcontacten hebben in

een training, op verschillende manieren leren

omgaan met situaties en met de bal

(balbehandeling). Hier heb je in veel gevallen dus

weerstand voor nodig zodat een speler een keuze

heeft en de juiste keuze moet maken. De vraag voor

de trainer is dan waar je naar kijkt, welke keuzes

worden er gemaakt en met welke reden wordt dat

dan gedaan. Stel je als trainer veel vragen aan de

spelers en wat doe je met de antwoorden? Verder is

het belangrijk hoe de trainer de oefenvormen geeft.

Wat doe je als trainer wanneer de oefenvorm niet

helemaal lukt zoals je bedacht hebt? Durf je als

trainer de vorm aan te passen en wat pas je dan

aan als zodat het trainbare onderwerp (je thema)

een succesfactor krijgt (succesbeleving). Als trainer

moet je dit verwerken in je training en dit je spelers

aanleren door veel variatie te brengen in je

oefenvormen maar wel wetende wat de reden is en

wat je ze wilt leren. Zowel met de opgestuurde

beelden als met de cursist in het gesprek hierover

gaan, kom je tot erg leuke gesprekken en zie je

echt wat de cursist het afgelopen jaar heeft geleerd.

Dat vind ik belangrijk om uit de gesprekken te

halen.

Jasper Keizer uit Kampen, examinator KNKV



Trainersbegeleiding
Communicatie
Gezonde sportomgeving
Sociale veiligheid
Vrijwilligersmanagement
Ledenbinding

THEMA'S VOOR ONLINE
LEREN

1.
2.
3.
4.
5.
6.

De respondenten geven aan dat ze het liefste leren 
via E-learning of een webinar

Bron: Onderzoek NOC&NSF
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Even voorstellen: Ruud Lenferink, ruim 10 jaar

werkzaam als docent  en  beoordelaar bij de

Atletiekunie m.b.t. het opleiden van looptrainers. Na

het afronden van mijn sportopleiding ben ik ruim 25

jaar als trainer in de atletiek en  voetbaI  actief

geweest.  In het dagelijks leven werk ik voor Defensie.

Ik  heb in het verleden fulltime sportinstructie

gegeven en  aansluitend  heb ik een aantal

jaren sportinstructeurs opgeleid. Nu ben ik werkzaam

in Duitsland en ben ik verantwoordelijk voor een team

dat teamtrainingen verzorgt en daarvoor outdoor

activiteiten gebruikt.

Waar ligt mijn kracht?
Ik ben goed in structuur bieden en kan erg

taakgericht werken.  Dit komt tot uiting  in  de

voorbereiding van activiteiten en bij het structureren

van lesstof. Zo kan ik op een duidelijke en heldere

wijze de stof overbrengen op de deelnemers.

Waardoor de leerwinst van de deelnemers optimaal

kan zijn.  Ik probeer de randvoorwaarden zo optimaal

mogelijk te maken om daarmee een zo groot

mogelijke leerwinst te bereiken.

Mijn expertise: Ik leid looptrainers niveau 3 op voor

de Atletiekunie. Maar geef ook de interne opleiding

Looptrainer 3 voor sportinstructeurs bij Defensie.

Je hebt de beginworkshop van het "Van goed
naar beter" programma bij de Atletiekunie
gevolgd en zit nu in het begeleidingsprogramma.
Kun je daar wat meer over vertellen? 

Wat vond je van de workshop?
Deze heb  ik  als  zeer  positief ervaren! je krijgt de

mogelijkheid om jezelf de spiegel voor te houden  op

basis van je sterke punten. Hoe wil je zijn als opleider,

en wat heb je daarvoor nodig? Je ontwikkelpunten

worden zichtbaar en met een paar tips wordt concreet

gemaakt hoe je jezelf de komende periode kunt

ontwikkelen.  

Op basis van deze  ws  heb ik voor mezelf een 2-tal

aandachtspunten voor het opleidingsseizoen

benoemd. Deze punten (individueel aandacht geven
en regieoverdracht) heb ik bewust toegepast en ik

heb mijn collega opleider gevraagd mij hierop

feedback te geven. 

Wat heb je meegenomen van de 2e workshop
(Kernkwadranten Ofman)? 

Dat je sterke kant ook een valkuil kan worden. Mooi om

te zien en te ervaren dat je bewust bezig gaat met je

zelfbeeld en dat vanuit je rol als opleider. Door

deze  workshop hebben mijn collega opleider en ik

elkaar feedback gegeven in het daarop

volgende  opleidingseizoen.  Gelukkig was ik de

afgelopen jaren in de mogelijkheid om bijna dagelijks

met mijn leerpunten aan de slag te kunnen waardoor

ik mezelf ben blijven ontwikkelen.

Wie hebben jouw 2e workshop begeleid?
Sean Mallon (Expert/opleiderscoach KNVB) en Karen

Ephraim (Docent en ontwikkelaar De Juf).

Wat is je het meest bijgebleven van deze trainers?
De stijl van begeleiden was vragend en nieuwsgierig.

Maar op een rustige manier “prikkelend”  zonder een

waardoordeel te geven.  Ik werd ik de leermodus

gezet dmv zelfreflectie. Ik vond het inspirerend om te

ervaren en een voorbeeld te krijgen van hoe het ook

kan. Vooral het effect dat ze bij mij hebben bereikt is

me bij gebleven: ik zag gelijk een aantal mogelijkheden

om toe te kunnen passen en daardoor werd ik ook

enthousiast. 

Wat zijn je TOPS en TIPS?
TOPS: Ws  1 en 2 verbinden / als doorlopend geheel

gepresenteerd. Voor mezelf is er een “doorlopende

leerlijn” zichtbaar geworden. Door de feedback van

deelnemers aan cursussen en mijn collega opleider te

gebruiken vind ik nieuwe aspecten om mezelf te

blijven ontwikkelen. 

TIPS: Zorg voor een veilige leeromgeving: zet vooral

gelijkgestemden mensen met dezelfde basis of

achtergrond bij elkaar.

Verhalen van onze deelnemers 
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Ruud Lenferink: TOPopleider@Atletiekunie & Defensie 

https://www.linkedin.com/in/se%C3%A1n-mallon-b2412bb/
https://www.linkedin.com/in/karenephraim/


Wat neem je mee?
De opgedane ervaringen en de successen.

Wat is voor jou de meerwaarde?
Dat je  zelfsturender  wordt door zelfreflectie bewust

en  gepland te gaan gebruiken. Daardoor ben je ook

een voorbeeld voor de deelnemers aan de diverse

cursussen, je geeft aan dat ij je als opleider (mens) wilt

blijven ontwikkelen. Veelal wordt de kreet “een leven

lang leren” gebruikt maar wees hier dan ook een

voorbeeld in.

Hoe ziet jouw ideale vervolg eruit?
Een pas op de plaats….PDCA cirkel te doorlopen en

daarmee de tijd nemen om terug te kijken op de eigen

ontwikkeling en successen te delen. ik merk dat we

vaak focussen op vernieuwing en verandering maar dat

het zeker goed is om ook te reflecteren. Als je maar één

opleiding draait in een seizoen heb je geen tijd om

zaken te laten beklijven.  Waar wil ik naar toe als

opleider? Wat is mijn stip op de horizon en hoe ziet

mijn weg daarnaar toe eruit? Ook goed om daar eens

bij stil te staan.  Ik ben ervan overtuigd dat als we dit in

een sessie terug laten komen je ook weer geïnspireerd

wordt door elkaar en de ideeën die je weer opdoet.

Wat heb je nodig van het projectteam?
Zie boven, daarnaast er gewoon zijn en weten dat je

altijd kunt sparren en van gedachten kunt wisselen met

het projectteam

Wat heb je nodig voor het nieuwe seizoen?
Er wordt  al jaren (terecht)  geïnvesteerd in opleiders,

echter onze invloed  op de op te leiden aspirant

trainers is beperkt. De invloed van de Praktijkbegeleider

(PB) bij  de  (opleidings)vereniging is erg groot. Ik zou

het een goede zaak vinden om te investeren in PB, die

zijn immers de “verlengstukken” van de opleiders in de

praktijk. Als PB en opleiders elkaar aanvullen en

complementeren in het opleiden van cursisten gaat de

kwaliteit van de aspirant trainers duidelijk omhoog. En

daarmee leidt dit ook tot een kwaliteitsimpuls van de

vereniging en uiteindelijk van de atletiekunie.

Welke tip heb jij voor je collega's?
Kijk nog eens terug naar de overzichten en de

contracten die je hebt gemaakt. Is alles gerealiseerd en

ben je tevreden? Maak voor jezelf uit of je gaat

bestendigen of nog wat te ontwikkelen hebt en gebruik

vooral je collega opleider! 
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DE  T IP  VAN  RUUD :

KIJK  NOG  EENS  TEUG  NAAR  DE  OVERZICHTEN  EN  DE  CONTRACTEN

DIE  JE  HEBT  GEMAAKT .  I S  ALLES  GEREAL ISEERD  EN  BEN  JE

TEVREDEN ?  MAAK  VOOR  JEZELF  UIT  OF  JE  GAAT  BESTENDIGEN  OF

NOG  WAT  TE  ONTWIKKELEN  HEBT  EN  GEBRUIK  VOORAL  JE  COLLEGA

OPLEIDER !



Inspiratiesessies
door  Joyce  van  Binsbergen

Nou voor diegene die het gemist hebben, maar toch wat

tips willen hebben, hier mijn favoriete links naar gratis

online werkvormen die je in zou kunnen zetten om het

online leren /opleiden / examen afnemen of intervisie te

doen, leuker en afwisselender te maken.

1.  Mentimeter;  Hiermee kan je wordclouds, polls,

vragen, testjes online maken. 

2. Wheeldecide; Hiermee kan je interactief rad van

fortuin maken over je oefenstof, met emoties, met

vragen of de namen uit je groep. Draai en het rad en zie

welke naam, vraag of emotie bijvoorbeeld in beeld komt

en stel daar leuke vragen over om bijvoorbeeld het ijs te

breken of de stof te bespreken.

3. Kahoot! Een leuke tool voor online quizes met een

competitief element erin.

4. Ren je Rot: Een werkvorm waarbij je de deelnemers 1

minuut de tijd geeft om op een andere verdieping of uit

een andere kamer iets roods en groens te pakken,

waarmee je dan weer bijvoorbeeld een eens/oneens spel

kan doen.

5. Intervisie: Geef iedereen een vooropdracht of een te

behandelen thema en via een structuur ontstaat een

zeer interactieve en toegankelijke vorm van intervisie.

(Wil je hier meer over weten, neem dan gerust contact

op met het projectteam)

In de afgelopen maand heb ik 4 inspiratiesessies

Van Offline naar Online mogen geven aan de

opleiders / docenten / leercoaches / examinatoren

van de bonden. Mijn drijfveer voor het geven van

deze sessies was het feit dat ik in deze gedwongen

online tijd veel mensen zag worstelen met de

tools, de invulling en ook het hoe van online

werken. Of het nu gaat om een workshop, een

training, een examen of je hele bedrijf online

zetten, alles brengt ineens nieuwe uitdagingen,

onbekend terrein en manieren van werken met

zich mee. Zelf ben ik al 6 jaar internationaal en

online aan het werken, dus ik heb met deze gratis

inspiratiesessies graag mijn steentje bij willen

dragen aan het sneller en makkelijker online gaan

werken van veel van onze collega's.En dat daar

behoefte aan was, bleek wel uit het feit dat de

eerste 3 sessies binnen 2 dagen helemaal vol

zaten, ik nog een derde heb mogen geven en

daarna mijn inbox vol liep met nog vele verzoeken

van mensen die het helaas gemist hadden.
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https://www.mentimeter.com/
https://wheeldecide.com/
https://kahoot.com/
http://go-learning.nl/


9 tips van de expert!
Vervo lg  op  In sp i ra t ie sess ie s :  van  Of f l ine  naar  Onl ine  

https://learnbeat.nl/blog/7-werkvormen-voor-digitaal-onderwijs/ 

https://socialmediainhetmbo.nl/office365/didactische-werkvormen-voor-online-lessen/ 

https://www.digitaledidactiek.nl/index.php/category/online_werkvormen/

https://www.te-learning.nl/blog/voorbeelden-van-online-activerende-werkvormen/

https://blendy.saxion.nl/zoek-werkvormen/

https://nl.pinterest.com/ennuonline/online-werkvormen/ 

In de links hieronder staan veel leuke voorbeelden in uit het onderwijs die je zelf kan 

vertalen naar je eigen praktijk.  

Algemene Tips voor online bijeenkomsten:

1.       Gebruik diverse vormen leren door elkaar

2.       Korte sessie

3.       5 min video en opdracht werkt het beste

4.       Her gebruik je materiaal -> bewaar alles met je eigen gezicht

5.       Zet mensen in de leerstand voordat ze binnen komen

6.       Wees je bewust van de onbewuste stand van de hersenen door thuissituatie

7.       Betrek mensen (bv door veel namen te noemen, interactief bezig te zijn, 

breakout sessie en vragen te stellen)

8.       Hoogste leerrendement behaal je door 3 vragen te stellen: 

a.       wat ga je doen/leren/oefenen?

b.       hoe ga je dit doen?

c.       waar gaan we dit aan zien?

9.       vorm:

a.       vooropdracht (aanzetten in leerstand en voorkennis activeren)

b.       korte online sessie

c.       3 vragen

d.       huiswerkopdracht

e.       evaluatie
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I never teach my

pupils. I only provide

the conditions in

which they can learn.
A L B E R T  E I N S T E I N
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Leren van elkaar ………………
Als trainer werk je vaak alleen of soms met z’n

tweeën, Je bereidt je optimaal voor en gaat aan de

slag met de groep. Je evalueert en past je training aan

op basis van hetgeen je gehoord hebt van je

deelnemers. Vaak mondeling of via digitale

hulpmiddelen zoals Microsoft Forms of Kahoot. Als je

met meerder trainers bent dan blijf je na afloop even

hangen om de dag door te spreken. Echt inhoudelijk

en ruim de tijd nemen schiet er dan bij in. 

Op donderdag 14 mei kregen we trainers van de NTFU

de kans om onder begeleiding van een deskundige

trainer, Joyce van Binsbergen, intervisie te doen met

elkaar.

Gehoopte opbrengsten?
Tijdens het voorbereiden vroeg ik mij af wat ik nu als

opbrengst zou willen en wat volgens mij mijn

leerpunten zouden zijn. Intelligentie is wat anders

dan intelligent gedrag, en ik hoopte dat mijn gedrag

onder de loep genomen zou worden. Gedrag kan ik

veranderen, mijn intelligentie helaas niet. 

Verloop intervisie
De sessie verliep in eerste instantie wat onwennig

omdat we via ZOOM in de klas zaten. Toch werd het

snel vertrouwd, mede door de goede voorbereide

leeromgeving. De opbouw was van veilig naar

kwetsbaar en open.

 

 De medetrainers hadden zich goed voorbereid met

ieder een vooraf bedachte casus die aansloot bij hun

leerdoel. Voor mij ging

het met name over samenwerken en vertrouwen

met andere trainers tijdens het geven van train de

trainer cursussen. 

Whats in it for me?
Zoals ik hoopte werd ik bevraagd en

geholpen om mijn gedrag in dit soort situaties te

verbeteren. Ik werd geconfronteerd met mijn valkuil

en uitgedaagd om daarin ‘om te denken’. Tijdens

het voorbereiden van mijn laatste training heb ik

geprobeerd om dit in de praktijk te brengen en

kritisch te zijn op mijn gedrag daarin. In de praktijk

bleek dat dit gedrag leidt tot meer vertrouwen, bij

mij en mijn collega trainer. Dus in ben meer bewust

van mijn gedrag en handel ernaar. Maar zoals altijd

gaat dit met vallen en opstaan.

Ik kijk uit naar de volgende sessie met mijn collega’s

en hoop dat mijn megacognitie weer aangescherpt

wordt. Want leren van elkaar is het meest

waardevolle dat je kan meemaken………

Robbert-Jan Herder

Trainer

Verhalen van onze deelnemers:
Robbert-Jan Herder TOPopleider@ NTFU
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QUOTE :

LEREN  VAN  ELKAAR  I S  HET

MEEST  WAARDEVOLLE  DAT  JE

KAN  MEEMAKEN



Waarom ben je aangehaakt bij het project TOPopleiders in de sport?
Bij de NTFU werk ik aan het door-ontwikkelen van de opleidingen voor wielren en mountainbike

instructeurs. Bij de NTFU is een kleine groep opleiders actief. Deze opleiders zijn de kern van de

opleidingen. Een opleiding is zo goed als de opleider die hem geeft. De opleiders zijn het voorbeeld

richting de cursisten en dragen de visie en waarden van de bond over. Vanuit deze insteek ben ik

aangesloten bij het project TOPopleiders. Door het ontwikkelen, faciliteren en professionaliseren van

de opleiders van de NTFU kunnen de opleidingen groeien en borgen we de kwaliteit.

We hanteren in de sport 5 uitgangspunten op leren en opleiden. Welk uitgangspunt vind jij
het allerbelangrijkste? 
‘De uitgangspunten op leren’ zijn de basis voor het door-ontwikkelen van de NTFU opleiders. Hierbij

ga ik vooral uit van het principe dat leren leuk moet zijn. Dit principe hanteerde ik al toen ik voor de

klas stond in het basisonderwijs. De intrinsieke motivatie van zowel cursist als opleider om te leren

en hiervoor de ideale omgeving te creëren is de basis van het ontwikkelingsproces. 

Welk uitgangspunt zie je vooral terug bij de opleidingen van jouw bond?
Bij de NTFU staat het leren vanuit de praktijk centraal. Cursisten leren zoveel mogelijk vanuit de

authentieke context met authentieke opdrachten, dus op de eigen vereniging met eigen leden.

Je hebt kortgeleden de intervisiebijeenkomsten gekozen als startpunt van het 'Van goed
naar beter'programma. Kun je hier iets meer over vertellen?
De eerste stap in het door-ontwikkelen van de opleiders is inmiddels genomen. Intervisie heeft een

grote waarde in de ontwikkeling en in het van-en-met elkaar leren. In deze periode was het niet

mogelijk fysieke intervisie bijeenkomsten te plannen, vandaar dat we gestart zijn met een test voor

online intervisie bijeenkomsten. De animo voor 3 opeenvolgende sessies via ZOOM was groot onder

de NTFU opleiders. Met 8 opleiders zijn we gestart om volgens de BALINT methode elkaar adviezen

te geven bij lastige situaties. In deze vorm willen we tegemoetkomen aan de individuele behoeften

van de opleiders maar leren we vooral samen. Het online aspect zorgde voor een extra veilige

omgeving omdat iedereen vanuit huis en eigen vertrouwde omgeving deelnam en omdat het

online makkelijker is even bedenktijd te nemen door even de camera en microfoon uit te zetten als

men dat nodig acht.

Wat is jouw tip voor je collega's?
Sportbonden investeer in je opleiders. Ze zijn het kapitaal van de opleidingen en bonden en

verdienen het om gestimuleerd en gefaciliteerd te worden omdat ze vanuit eigen intrinsieke

motivatie zich dag in dag uit inzetten voor de sport.

Geert Lantink, 34 jaar Opleidingen@NTFU

interview met Geert Lantink

"Sportbonden investeer in je
opleiders!"
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Graag stellen wij langs deze weg het project team voor het TOP

Opleiders in de Sport Project aan je voor.

Wie zijn wij?

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 & 
     INE KLOSTERS

Nevobo en de Aanvoerders
TOPopleidersparade

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

GEERT LANTINK
NTFU en de Aanvoerder van

het Digitaal Platform
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TOPsprekers stellen zich voor

Planning: wat kun jij allemaal

volgen en wanneer? 

Deelnemers aan het woord:

opleiders die één van de

TOPopleiders interventies al

gevolgd hebben en wat hij/zij

ervan geleerd hebben en er nu

nog mee doen.

Tips voor Opleiders. Welke

sessies kun je echt niet missen

Ons favorieten lijstje met tools

die handig zijn

En nog veel meer inspiratie en

informatie! 

Wil jij je verhaal delen met je

collegas of wil jij een sessie

verzorgen tijdens de Warming up?

Mail me dan! 

Ons volgende Emagazine staat

volledig in het teken van de

TOPopleiders parade! Je vindt

dan meer informatie over:

Issue 27 | 234

What's Next
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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 op:

Margot: 06 28541383

margot@go-learning.nl

www.topopleiders.nl (in ontwikkeling)

Wil je op de hoogte blijven, meld je dan hier aan en

dan ontvang je elke update!
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