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Welkom we gaan zo 
beginnen

1

Vrijdag 23 april van 11.00 – 12.15 uur. Uw reisleidster: Titia van der Ploeg

2

Gezien het aantal deelnemers: zet jezelf op 
mute tenzij je wat wil zeggen

3

Laten we
poker spelen

Gebruik je microfoon  of chat om  te reageren

4

Laten we spelen
Gebruik je microfoon om te reageren

6

Laten we
spelen
Gebruik de chat om te 
reageren

8
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Laten we
spelen
Gebruik de chatom te reageren

9 11

Laten we verder spelen
Gebruik de chat om te reageren

12

Wat klopt er niet?
Typ je antwoord in de chat

13

Onze ideeën:

Hoe kun je deze activiteit gebruiken om je eigen
training te openen?

14

Onze ideeën:

Hoe kun je deze activiteit gebruiken om je eigen
training te openen?

15
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Pak een wit
A4-vel en 
creëer je 
eigen hand-
out

16

Teken je sterrenbeeld in
de linkerbovenhoek

17

Stel je nu voor dat
je vanochtend je 
horoscoop aan het 
lezen bent. Er stond
in dat je vandaag
aan deze training 
zou deelnemen.

Wat voorspelde het 
over jouw training 
en waar je mee
naar huis zou gaan?

18

Hier ga je de 10 (of 
12?) powertools of 
ideeën van vandaag
noteren. Dit wordt
jouw persoonlijke
actieplant

19

Noteer alvast de 
eerste 2 tools of 
ideeën die je kunt
toepassen.

20 21
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Het gaat om 
verbinding, direct 
vanaf de start. 

Met het onderwerp,
met elkaar.

22

Je werkervaring, de 
organisatie waar je 

werkt

Wat moet de trainer 
doen om jouw leren zo 

nuttig en plezierig 
mogelijk te maken?

Wat verwacht je van 
deze training?

23

Hoe zijn wij 
deze training 

gestart?

24 25

Mijn 3 acties bij (her)ontwerp training

1. Stel de kerninhoud vast

2. Kies gedragsdoelen
(na afloop kun je 10 
powertools inzetten bij je 
komende training)

3. Zorg dat je deelnemers 
70 – 80 % van de tijd zelf 
actief zijn.

26

Voeg ideeën, tools
of activiteiten toe
aan je lijst

27
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28

Wat voor soort ijsbrekers/ 
openingswerkvormen zijn 
gebruikt bij deze training?

29

Voeg ideeën, tools
of activiteiten toe
aan je lijst

30 31

Na ervaren en 
reflecteren komt 

presenteren. 
En we weten 

allemaal dat dit de 
fase in de training 
is waar mensen 

afhaken…

32

Je krijgt 1 minuut de tijd 
om te vinden:

• 5 post-its of
• 5 kleine stukjes blanco 

papier

33
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34 36

37 38

Team 1 en 2: schrijf 
een TWEET waarin je 

voordelen van 
review ( herhaling en 

reflectie) benoemt

Team 5 en 6: Bedenk 
een manier om 

review systematisch 
in je ontwerpproces 

mee te nemen

Team 3 en 4: Bedenk
drie review-

activiteiten voor een
training

39

Voeg ideeën, 
tools of 
activiteiten
toe aan je
lijst
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41

Noteer je idee, inzicht of activiteit van 
de training tot nu toe. Beginnend met 
jouw letter.

42

Voeg ideeën, tools
of activiteiten toe
aan je lijst

43 44

45

Schrijf nu de 
horoscoop voor je 
toekomstige
deelnemers als je 
een paaar van de 
powertools van 
vandaag toepast in 
jouw training

46
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%

47 48

Idee

Idee

Idee

Activiteit 
of 
werkvorm

Activiteit 
of 
werkvorm

49 50

Geen slotdia

• Reactie op deze pilot
• Nog even napraten?
• Misschien vragen om testimonial
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