DEELNEMERSHANDLEIDING

DAG 1
OPDRACHT

BESCHIKBARE HULPMIDDELEN
TIJD

LEEROPBRENGSTEN

1.1. Schrijf je leerwensen op
Post-it en flip-over met als titel: Leerwensen
5-10 minuten
Bewust bezig zijn met je eigen ontwikkeling als begeleider door
hun leerwensen te formuleren en te monitoren.

WAT IS DE OPDRACHT?
Schrijf je leerwensen voor deze training op. Laat je hierbij inspireren door je standpunten bij de
uitspraken die de trainer net gedaan heeft.

HOE KUN JE HET AANPAKKEN?
Schrijf elke leerwens op een aparte post-it en plak deze post-its op de flap met als titel
“Leerwensen”.

HULP, BIJ WIE/WAAR

Vraag de trainer als iets niet duidelijk is.

TIJD, HOEVEEL KRIJG JE?

5 minuten

UITKOMST, WAT DOEN WE ERMEE?
De trainer zal gedurende de training jouw leerwensen in de gaten proberen te houden. Als ze voor
jouw gevoel niet of te weinig aanbod komen gedurende de trainingsdagen, geef de trainer dan een
seintje.

KLAAR, HOE RONDEN WE AF?
De leerwensen van alle deelnemers hangen op de flap met “Leerwensen”. Deze flap zal elke
trainingsdag opgehangen worden. Gedurende de training reflecteren jullie af en toe op jullie
voortgang.
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DEELNEMERSHANDLEIDING

OPDRACHT

1.3 Brainstormen over hoofd- en deelvragen

BESCHIKBARE HULPMIDDELEN

Werkblad 1.3.1
Werkblad 1.3.2
45 minuten

TIJD

LEEROPBRENGSTEN

In teamverband komen tot een passende hoofdvraag en
bijbehorende deelvragen voor het werken aan een authentieke,
complexe opdracht. Ervaren hoe het is om volgens
coachende/sturende rol begeleid te worden.

WAT IS DE OPDRACHT?
Formuleren van hoofd- en deelvragen aan de hand van een brainstormtechniek.

HOE KUN JE HET AANPAKKEN?







Verdeel de teamrollen in je groep. Om het leereffect te vergroten kun je jezelf rollen
toekennen waarin je minder sterk bent.
Lees op het werkblad over de brainstormtechniek die jullie is toegewezen.
Brainstorm aan de hand van de toegewezen techniek over gepaste hoofd- en deelvragen.
Schrijf de hoofd- en deelvragen op een flip-over.
Controleer met de checklist of jullie vragen correct zijn geformuleerd.
Is de opdracht afgebakend? Redden jullie het om de opdracht binnen de tijd af te krijgen?

HULP, BIJ WIE/WAAR

Vraag de trainer die jouw groepje begeleidt als iets niet duidelijk is. Als jouw opdrachtgever nog
aanwezig is krijg je ook nog tijd om hem/haar vragen te stellen.

TIJD, HOEVEEL KRIJG JE?

50 minuten

UITKOMST, WAT DOEN WE ERMEE?
De flip-over met de vragen goed bewaren, dit is de basis voor de opdracht die jullie komende weken
gaan uitvoeren.

KLAAR, HOE RONDEN WE AF?
Als er nog tijd over is kunnen jullie de vragen ter controle voorleggen aan de opdrachtgever.
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OPDRACHT

1.6 Projectplan Ronde 1

BESCHIKBARE HULPMIDDELEN

Werkblad 1.6 Projectplan per team

TIJD

30 minuten

LEEROPBRENGSTEN

Ingevuld projectplan waarin staat beschreven hoe jullie taken
zijn verdeeld, aangevuld met een tijdspad.
Ervaren hoe het is om volgens begeleidende, dan wel sturende
rol begeleid te worden.

WAT IS DE OPDRACHT?
Projectplan invullen

HOE KUN JE HET AANPAKKEN?




Neem de rollen aan die jullie eerder hebben toegewezen aan elk teamlid: manager,
secretaris, controller, timekeeper.
Kijk het werkblad Projectplan per team (1.6) goed door.
Vul samen met je team het Projectplan per team in.

HULP, BIJ WIE/WAAR

Vraag de trainer die jouw groepje begeleidt als iets niet duidelijk is.

TIJD, HOEVEEL KRIJG JE?

30 minuten

UITKOMST, WAT DOEN WE ERMEE?
Het projectplan goed bewaren en regelmatig raadplegen tijdens de uitvoerende fase.

KLAAR, HOE RONDEN WE AF?
Zorg ervoor dat jullie in elk geval het volgende hebben opgenomen in het projectplan:




De activiteiten: welke zijn nodig en in welke volgorde
De taken verdelen: wie doet wat en wanneer
Het resultaat dat deze activiteiten moeten opleveren

Jullie gaan nu reflecteren op jullie ervaringen met de verschillende begeleidingsrollen die de trainers
hebben aangenomen tijdens deze ronde.
3

DEELNEMERSHANDLEIDING

OPDRACHT

1.8 Projectplan Ronde 2

BESCHIKBARE HULPMIDDELEN

Werkblad 1.8 Werkvormen projectplan aanscherpen

TIJD

55 minuten

LEEROPBRENGSTEN

Een aangescherpt projectplan.
Voorbeelden van werkvormen die je kunt gebruiken in de
informerende fase.

WAT IS DE OPDRACHT?
Uitwisselen van projectplan en aanscherpen van projectplan.
HOE KUN JE HET AANPAKKEN?








Lees op het werkblad (1.8) over de werkvorm die jullie is toegewezen.
Bereid kort je presentatie voor, denk hierbij aan de teamrollen.
Bespreek jullie projectplan kort door.
Presenteer jullie projectplan in 5-7 minuten volgens de werkvorm die jullie toegewezen
hebben gekregen.
Bespreek de vragen en de feedback die je van het andere team hebt gekregen en bedenk
waar de verbeterpunten in jullie plan zich bevinden en waar je het plan eventueel nog kunt
aanscherpen.
Stel het plan bij in samenspraak met jouw team.

HULP, BIJ WIE/WAAR

Vraag de trainer die jouw groepje begeleidt als iets niet duidelijk is.
TIJD, HOEVEEL KRIJG JE?

5 minuten voorbereiden, per team 5/7 minuten presenteren, per team 10 minuten nabespreken, 10
minuten plan bijstellen.
UITKOMST, WAT DOEN WE ERMEE?
Het aangescherpte projectplan goed bewaren en regelmatig raadplegen tijdens de uitvoerende fase.
KLAAR, HOE RONDEN WE AF?
Jullie gaan reflecteren op jullie ervaringen ten aanzien van de verschillende werkvormen die jullie in
de informerende fase hebben gebruikt.
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DAG 2
Opdracht
Beschikbare Hulpmiddelen

Tijd
Leeropbrengsten

2.1 Presenteren tussentijdse resultaten
 Tussentijdse resultaten
 Eventueel materialen ter ondersteuning van de
presentatie
 Flip-over
45 minuten
Beide teams zijn van elkaars tussentijdse resultaten op de hoogte.
Ervaren van samenwerkingsprocessen.

WAT IS DE OPDRACHT?
Presenteer kort de tussentijdse resultaten van jullie authentieke, complexe opdracht.

HOE KUN JE HET AANPAKKEN?
De presentatie is mondeling, ondersteuning met behulp van PowerPoint, flipover of naar eigen
invulling.

HULP, BIJ WIE/WAAR

Vraag het je trainer als iets onduidelijk is.

TIJD, HOEVEEL KRIJG JE?

Presentatie 7 minuten, feedback 8 minuten voor elk team.

UITKOMST, WAT DOEN WE ERMEE?
De feedback die jullie van het andere team krijgen kunnen jullie later op de trainingsdag verwerken.

KLAAR, HOE RONDEN WE AF?
Jullie bespreken met jullie trainer hoe jullie de samenwerking in het team hebben ervaren.
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DEELNEMERSHANDLEIDING

OPDRACHT

BESCHIKBARE HULPMIDDELEN
TIJD

LEEROPBRENGSTEN

2.3 Oefenen met reflectievragen op samenwerking (proces) en
aanpak (inhoud)
Werkblad 2.3 Checklist samenwerken
Flip-over
45 minuten
Je bent in staat reflectievragen te stellen t.a.v. inhoud en proces
vanuit verschillende begeleidingsrollen.

WAT IS DE OPDRACHT?
Je gaat oefenen met het stellen van reflectievragen aan het andere team gericht op proces en op
inhoud vanuit de expertrol of de coachrol.
HOE KUN JE HET AANPAKKEN?








Verdeel de teamrollen in je groep. Om het leereffect te vergroten kun je jezelf rollen
toekennen waarin je minder sterk bent.
Bekijk samen met je team de checklist samenwerken.
Bedenk samen met jouw teamgenoten vragen vanuit de rol die jullie toegewezen hebben
gekregen van de trainer.
Stel de vragen aan het andere team.
Stel in elk geval vragen over communiceren, organiseren en verantwoordelijkheid nemen. Dit
zijn de kernonderdelen van samenwerken.
Richt de vragen ook op de problemen die in het team aan de orde zijn (daar zijn jullie
inmiddels van op de hoogte).
De trainer schrijft de vragen op een flip-over.

HULP, BIJ WIE/WAAR

Vraag het je trainer als iets onduidelijk is.
TIJD, HOEVEEL KRIJG JE?

Ongeveer 10 minuten per team.
UITKOMST, WAT DOEN WE ERMEE?
De flip-over met de vragen goed bewaren, eventueel vragen of de trainer het wil uitwerken als
naslagmateriaal.
KLAAR, HOE RONDEN WE AF?
De trainer reflecteert met jullie op deze opdracht en geeft klassikale uitleg over de theoretische
achtergrond.
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Opdracht
Beschikbare Hulpmiddelen

Tijd
Leeropbrengsten

2.4 Werken aan de authentieke, complexe opdracht



Feedback verkregen in eerdere opdrachten
Materiaal voor de uitwerking van de opdracht, zelf
meegenomen
 Projectplan
1 uur (excl. Pauze)
Jouw team heeft vooruitgang geboekt met de authentieke,
complexe opdracht.
Je hebt de verwerkingsfase (uitvoeringsfase) van een project
ervaren.

WAT IS DE OPDRACHT?
Verder werken aan authentieke, complexe opdracht.

HOE KUN JE HET AANPAKKEN?




Neem de rollen aan die jullie eerder hebben toegewezen aan elk teamlid: manager,
secretaris, controller, timekeeper.
Verwerk de feedback die jullie eerder hebben ontvangen.
Dit is een opdracht die zich alleen richt op de inhoud. Procesbegeleiding heeft geen rol. Dus
jullie kunnen je volledig richten op de opdracht.

HULP, BIJ WIE/WAAR

Vraag het de trainer die jou groepje begeleidt als iets onduidelijk is.

TIJD, HOEVEEL KRIJG JE?

1 uur

UITKOMST, WAT DOEN WE ERMEE?
Je gaat thuis verder met de opdracht.

KLAAR, HOE RONDEN WE AF?
Neem eventueel de tijd om de taken te verdelen of afspraken te maken over de verdere verwerking
van de opdracht.
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Opdracht

2.5 De begeleiders quiz

Beschikbare Hulpmiddelen

Werkblad 2.5

Tijd

1 uur

Leeropbrengsten

Verschillende oplossingsstrategieën kunnen benoemen bij
samenwerkingsincidenten in de verwerkingsfase.

WAT IS DE OPDRACHT?
Uitwisselen van projectplan en aanscherpen van projectplan.
HOE KUN JE HET AANPAKKEN?


Team 1 leest situatie 1 goed door, team 2 situatie 2 (Werkblad 2.5).



Bespreek met jouw team hoe jullie de casus zouden oplossen, schrijf 3 mogelijke aanpakken
op.



Team 1 vraagt aan team 2 hoe ze de casus (situatie 2) zouden oplossen. Elk team krijgt de
antwoorden van het andere team van de trainer.



Team 2 geeft mogelijke antwoorden. Team 1 geeft aan welke aanpakken op het werkblad
beschreven staan.



Vervolgens draaien de rollen om. Team 2 stelt team 1 de vraag.

HULP, BIJ WIE/WAAR

Vraag het je trainer als iets onduidelijk is.
TIJD, HOEVEEL KRIJG JE?

Ongeveer 20 minuten per team om de casus volledig te bespreken.
UITKOMST, WAT DOEN WE ERMEE?
Na afloop wordt klassikaal besproken welke aanpak de voorkeur heeft.
KLAAR, HOE RONDEN WE AF?
Onthoud de aanpakken die relevant zijn voor jouw praktijk, dit kun je later in jouw persoonlijk
actieplan noteren.
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Opdracht

2.6 Rollenspel gedemotiveerde studenten

Beschikbare Hulpmiddelen

Werkblad 2.6

Tijd

1 uur

Leeropbrengsten

Ervaren en zien van de effecten van verschillende
gespreksvormen bij gedemotiveerde studenten.

WAT IS DE OPDRACHT?
In de vorm van een rollenspel een gesprek voeren met een gedemotiveerde student.
HOE KUN JE HET AANPAKKEN?
1. Maak 2 teams, elk team bestaat uit ongeveer 4 personen.
2. Eén persoon speelt een student die gedemotiveerd is voor het uitvoeren van het project:
 Reden voor demotivatie kun je afleiden uit je eigen praktijk. Denk aan: geen tijd voor
project i.v.m. bijbaan of drukte rondom tentamens, irritaties/ruzies tussen
groepsleden, desinteresse voor onderwerp.
 Om het rollenspel makkelijker te maken denk je aan het gedrag van een
ongemotiveerde student uit je eigen praktijk. Speel zo goed mogelijk na hoe de
gedemotiveerde student op jou reageerde of zou reageren tijdens een één-op-één
gesprek.
3. Eén persoon speelt een begeleider.
4. De begeleider heeft een individueel gesprek met de gedemotiveerde student over de gang
van zaken in zijn/haar project.
5. De andere personen zijn observator. Zij luisteren naar het gesprek en mogen de rol van de
begeleider op zich nemen op het moment dat zij dit nodig vinden.
HULP, BIJ WIE/WAAR

Vraag het je trainer als iets onduidelijk is.
TIJD, HOEVEEL KRIJG JE?

Ongeveer 10 minuten per rollenspel.
UITKOMST, WAT DOEN WE ERMEE?
Onthoud relevante opmerkingen/ideeën/tips, deze kun je later in jouw persoonlijk actieplan noteren.
KLAAR, HOE RONDEN WE AF?
De verschillende aanpakken tijdens het rollenspel worden nabesproken.
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DEELNEMERSHANDLEIDING

DAG 3
Opdracht
Beschikbare Hulpmiddelen

Tijd
Leeropbrengsten

3.1 Presenteren eindproduct
 Projectplan
 Eindproduct
 Eventueel materialen ter ondersteuning van de
presentatie
40 minuten
Je ervaart de afrondingsfase (inhoudelijk).

WAT IS DE OPDRACHT?
Presenteer het eindproduct van jullie authentieke, complexe opdracht aan de opdrachtgever.

HOE KUN JE HET AANPAKKEN?






De presentatie is mondeling, ondersteuning met behulp van PowerPoint, flip-over of naar
eigen invulling.
Jullie mogen zelf kiezen wie er presenteert.
De opdrachtgever krijgt na afloop van de presentatie de kans om te reageren op jullie
presentatie en eindproduct. Als de opdrachtgever niet aanwezig is zullen het andere team en
de trainer(s) reageren.
De feedback die je krijgt is vooral gericht op de inhoud van de opdracht.

HULP, BIJ WIE/WAAR

Vraag jouw trainer als iets onduidelijk is.

TIJD, HOEVEEL KRIJG JE?

Presentatie 7.5 minuten, met een uitloop tot maximaal 10 minuten. De opdrachtgever heeft 10
minuten om te reageren.

UITKOMST, WAT DOEN WE ERMEE?
Wissel de resultaten uit met de opdrachtgever. Maak hierover afspraken met de opdrachtgever als
hij/zij niet aanwezig is.
KLAAR, HOE RONDEN WE AF?
Het inhoudelijke gedeelte van de authentieke, complexe opdracht is nu afgerond.
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OPDRACHT

3.2 Beoordelen presentatie

BESCHIKBARE HULPMIDDELEN

Eventueel aantekeningen gemaakt tijdens de presentatie

TIJD

15 minuten

LEEROPBRENGSTEN

Je ervaart de beoordelingsproces van een authentieke,
complexe opdracht.

WAT IS DE OPDRACHT?
Je geeft een beoordeling in de vorm van een cijfer (1-10) aan het andere team.

HOE KUN JE HET AANPAKKEN?




Je krijgt 5 minuten de tijd om het andere team (naar aanleiding van de presentatie) een
beoordeling in de vorm van een cijfer (1-10) te geven.
Schrijf op waarop jij jouw cijfer hebt gebaseerd.
Verzamel binnen jouw team de cijfers die jullie hebben toegekend.

HULP, BIJ WIE/WAAR

Vraag het de trainer die jou groepje begeleidt als iets onduidelijk is. Als jouw opdrachtgever nog
aanwezig is krijg je ook nog tijd om hem/haar vragen te stellen.

TIJD, HOEVEEL KRIJG JE?

5 minuten om de cijfers toe te kennen en te verzamelen, 10 minuten om gezamenlijk te bespreken.

UITKOMST, WAT DOEN WE ERMEE?
In een gezamenlijk gesprek worden de verschillen en overeenkomsten van de cijfers, die jullie aan
het andere team hebben toegekend, besproken.

KLAAR, HOE RONDEN WE AF?
De volgende opdrachten gaan we verder in op beoordelen van authentieke, complexe opdrachten.

11

DEELNEMERSHANDLEIDING

Opdracht

3.3 Beoordelen a.d.h.v. observaties

Beschikbare Hulpmiddelen
Tijd

15 minuten

Leeropbrengsten

Je kunt aan de hand van observaties beoordelen.

WAT IS DE OPDRACHT?
Je beoordeelt het andere team aan de hand van wat je hebt gezien én gehoord tijdens de presentatie
van het eindproduct.

HOE KUN JE HET AANPAKKEN?


Je bedenkt individueel welke observaties belangrijk zijn voor het beoordelen van een
eindproduct (in de vorm van een presentatie).



Maak hierbij eventueel gebruik van voorbeelden uit je eigen praktijk.



Vervolgens beoordeel je het andere team op basis van de observaties.



Bespreek in jouw team de beoordelingen die zijn toegekend. Waarin verschillen ze? En wat
komt er overeen?

HULP, BIJ WIE/WAAR

Vraag het je trainer als iets onduidelijk is.

TIJD, HOEVEEL KRIJG JE?

15 minuten

UITKOMST, WAT DOEN WE ERMEE?
De verschillen en overeenkomsten in observaties en beoordelingen worden plenair besproken.

KLAAR, HOE RONDEN WE AF?
Tijdens de volgende opdracht gaan we verder in op beoordelen van authentieke, complexe
opdrachten, maar dan aan de hand van competenties en rubrics.
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Opdracht

3.4 Beoordelen m.b.v. competenties

Beschikbare Hulpmiddelen

Bijlage 3. 25 Competenties in het Nederlands beroepsonderwijs
Bijlage 4. Het ontwikkelen van rubrics
Eventueel competentie uit eigen praktijk
20 minuten

Tijd
Leeropbrengsten

Je kunt competenties en gedragsindicatoren voor beoordeling
opstellen.

WAT IS DE OPDRACHT?
Je stelt competenties en bijbehorende beoordelingscriteria op voor de beoordeling van het andere
team.
HOE KUN JE HET AANPAKKEN?


Je bepaalt op welke drie competenties je het andere team wilt beoordelen.



Maak hierbij gebruik maken van de competenties die in bijlage 3 staan opgesomd of van
competenties uit eigen praktijk.



Formuleer gedragsindicatoren bij deze drie competenties, dit kan in de vorm van rubrics. In
bijlage 4 wordt uitvoerig uitgelegd hoe het ontwikkelen van rubrics in zijn werk gaat
(document is Engelstalig).



Vervolgens beoordeel je het andere team op basis van deze competenties.



Bespreek in je team of de gedragsindicatoren behorend bij de competenties helder en
begrijpelijk zijn.

HULP, BIJ WIE/WAAR

Vraag de trainer als iets onduidelijk is.
TIJD, HOEVEEL KRIJG JE?

20 minuten
UITKOMST, WAT DOEN WE ERMEE?
De verschillen en overeenkomsten in competenties, beoordelingscriteria en de uiteindelijke
beoordelingen worden plenair besproken.
KLAAR, HOE RONDEN WE AF?
De trainer zal hierna theoretische achtergrondinformatie geven over verschillende manieren van
beoordelen van authentieke, complexe opdrachten.
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Opdracht

3.5 Feedbackgesprek

Beschikbare Hulpmiddelen

Dia 18 (feedback regels)

Tijd

30 minuten

Leeropbrengsten

Je kunt in de afrondingsfase van een project een
feedbackgesprek voeren volgens de feedbackregels.

WAT IS DE OPDRACHT?
Je geeft het andere team feedback op hun eindproduct aan de hand van de feedbackregels.
HOE KUN JE HET AANPAKKEN?


Bekijk goed de feedbackregels op de PowerPoint presentatie.



Bespreek in je team welk cijfer je het andere team geeft en hoe je de feedback gaat
verwoorden. Kies 1 of 2 teamleden die de feedback gaan geven.



Team 1 geeft team 2 een cijfer namens hele groep en licht dit cijfer toe m.b.v. feedbackregels
en geeft aan hoe het nog beter kan.



Team 2 krijgt kans om te reageren op de feedback die ze hebben gekregen: ‘Was dit volgens
de regels?’



Vervolgens worden de rollen omgedraaid. Team 2 geeft team 1 een cijfer en feedback.

HULP, BIJ WIE/WAAR

Vraag de trainer als iets onduidelijk is.
TIJD, HOEVEEL KRIJG JE?

10 minuten feedback geven per team en nabespreken per team.
UITKOMST, WAT DOEN WE ERMEE?
Onthoud jouw aandachtspunten voor het voeren van een feedbackgesprek, dit kun je later
verwerken in het persoonlijk actieplan.
KLAAR, HOE RONDEN WE AF?
Na afloop volgt er een korte plenaire bespreking van de feedbackgesprekken.
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Opdracht

3.6 Begeleiderstijlentest

Beschikbare Hulpmiddelen

Werkblad 3.6 Begeleidingsstijlentest
Bijlage 6. Theorie begeleidingsstijlentest
1 uur

Tijd
Leeropbrengsten

Je kunt gepaste begeleidingsstijlen bij de vier fasen van
authentieke, complexe opdrachten benoemen.

WAT IS DE OPDRACHT?
Je maakt een test om na te gaan welke begeleidingsstijl jouw het beste past.
Je maakt een draaiboek van een authentieke, complexe opdracht met de gepaste begeleidingsstijl.

HOE KUN JE HET AANPAKKEN?






Vul de begeleidingsstijlen test in.
Reflecteer op de uitkomst van de test: ‘wat zijn jouw sterkste kanten in het begeleiden?’
Wissel met jouw teamgenoten uit wat jouw sterkste kanten zijn.
Vergelijk elkaars sterke kanten onderling en vraag elkaar wat zij in die fase doen m.b.t.
begeleidingsinterventies.
Vul een draaiboek in vanaf de start van een groepsopdracht tot het eind. Geef hierbij aan
welke concrete begeleidingsinterventies, je in welke fase van de groepsopdracht, kunt
inzetten (gebruikmakend van de tips van collega’s).

HULP, BIJ WIE/WAAR

Vraag de trainer als iets onduidelijk is.

TIJD, HOEVEEL KRIJG JE?

1 uur

UITKOMST, WAT DOEN WE ERMEE?
Het draaiboek kun je in jouw eigen praktijk gebruiken.

KLAAR, HOE RONDEN WE AF?
Na afloop volgt er een korte plenaire bespreking van de draaiboeken.
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Opdracht

3.7 Intervisie

Beschikbare Hulpmiddelen

Eén of meerdere incidenten uit eigen praktijk

Tijd

1 uur

Leeropbrengsten

Je vergroot jouw repertoire aan oplossingsmogelijkheden bij
problemen in de begeleiding.

WAT IS DE OPDRACHT?
Bespreek incidenten t.a.v. de begeleiding van authentieke, complexe opdrachten aan de hand van de
incidentmethode.

HOE KUN JE HET AANPAKKEN?
Afhankelijk van de tijd bespreken jullie enkele incidenten volgens de volgende 5 stappen:






Fase 1: Introductie en keuze van het incident (5 min)
Fase 2: Informatie (5 min)
Fase 3: Situatieanalyse (5 min)
Fase 4: Oplossingen (5 min)
Fase 5: Discussie (max. 10 min)

HULP, BIJ WIE/WAAR

Vraag de trainer als iets onduidelijk is.

TIJD, HOEVEEL KRIJG JE?

1 uur

UITKOMST, WAT DOEN WE ERMEE?
De oplossingen die besproken zijn tijdens de intervisie kunnen worden toegevoegd aan jouw
persoonlijk actieplan.

KLAAR, HOE RONDEN WE AF?
We ronden af als de tijd voorbij is.
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