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1. BEROEPSOPLEIDING - EEN
MENSENRECHT VOOR IEDEREEN
(VOORWOORD VAN HANSWALTER KRANERT)
“We leven om te werken of we werken om te leven.” Hoe men dit spreekwoord ook gebruikt,
het drukt in ieder geval uit dat onze sociale constitutie in wezen wordt gevormd door en rond
betaald werk. We bevinden ons dus in een werkende maatschappij, die centraal wordt bepaald
door het idee van prestatie. De toegang tot deze vorm van werk wordt in wezen geregeld
door middel van beroepscertificaten, die vooraf kunnen worden verworven door middel van
gestandaardiseerde en gestructureerde opleidingen - bijvoorbeeld via het duale stelsel.
Beroepsopleiding is een combinatie van vakgerichte beroepsopleiding en basale aspecten van
onderwijs, zoals zelfontplooiing (in het Duits: ‘Bildung’). Het principe van het beroep als bundeling van capaciteiten, vaardigheden en kennis in beroepsprofielen heeft in Duitsland een lange
traditie en kanaliseert zo de toegang tot het bijbehorende onderwijssysteem. Daarom wordt
er op het gebied van de technische wetenschappen en de onderwijspraktijk al geruime tijd een
tweeledige discours gevoerd over wat het eigenlijke doel van de beroepsopleiding zou moeten
zijn: Beroepsmatige handelingsvaardigheid met een focus op het resultaat en/of de beroepsbekwaamheid en mondigheid. Met name het laatste aspect benadrukt duidelijk het vormende
element en legt een bijzondere nadruk op de persoonlijkheidsontwikkeling.
Dit basisconcept van beroepsopleiding roept onvermijdelijk de vraag op welke mogelijkheden
het biedt aan mensen die om verschillende redenen geen toegang hebben tot deze sterk geformaliseerde opleidingen. In het geval van een veronderstelde handicap komt hier het sociaal-juridische systeem van beroepsherstel in beeld, dat echter in de eerste plaats de latere integratie op
de arbeidsmarkt als doelwit aanwijst (zie Sociaal Wetboek Boek III, in Duitsland). Het basisidee
van de rehabilitatie, zoals verankerd in artikel 26 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake
de rechten van personen met een handicap, is echter veel uitgebreider: Het richt zich op zelfstandigheid, capaciteitsontwikkeling en gelijkwaardige participatie als centrale oriëntatie van herstel - en nu voor het eerst ook op ondersteuning daarbij. In verband met het recht op onderwijs
als algemeen mensenrecht en dus ook het recht op beroepsopleiding is het noodzakelijk om
overeenkomstige opleidingen te conceptualiseren en breed toegankelijk te maken.
Een eerste geïnstitutionaliseerde implementatiestrategie is te vinden in workshops voor mensen
met een handicap. Toen Sociaal Wetboek Boek IX (in Duitsland) in 2001 van kracht werd, was
er een conceptuele verandering van “werkopleiding” naar “beroepsopleiding”. In 2010 heeft het
gespecialiseerde concept van het Federaal Agentschap voor de Werkgelegenheid voor toegangsprocedures en de sector van de beroepsopleiding, dat voor het eerst normen voor dit activiteitendomein voor workshops vastlegde, geleid tot een concretere definitie van de inhoud. Zo
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werd enerzijds de beroepsopleiding op een voor het revalidatiepersoneel van de werkplaatsen
in het hele land bindende manier geschetst en anderzijds werd er een wettelijk recht op een
dergelijk aanbod gegenereerd. Het technische concept, dat gebaseerd is op de basisclaim van onderwijs, is op zijn beurt gebaseerd op het beroepsprincipe en definieert verschillende gradaties
in dit onderwijsgebied in een top-downproces op basis van beroepsprofielen.
Als een beroepsopleiding echter als een mensenrecht wordt opgevat, moet ze voor iedereen
toegankelijk worden gemaakt. Dit kan alleen worden bereikt door een breed begrip van dit
onderwijsmandaat, waarbij de nadruk ligt op individuele vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling - naast potentieel exploiteerbare vaardigheden in termen van de arbeidsmarkt. Daartoe
zouden de beroepsopleidingsprocessen “bottom-up” moeten worden ontworpen. In de zin van
inspraakrecht volgens Nussbaum (2010) betekent dit het definiëren van een bindende “baseline”
in het kader van beroepsopleiding. Enerzijds zou dit gelden voor alle groepen van personen met
de meest uiteenlopende vormen van invaliditeit en dus een participatieve rechtvaardigheid in het
onderwijs voor iedereen realiseren; anderzijds zouden verschillen boven deze drempel volledig
aanvaardbaar zijn. Dit houdt ook in dat er diversificatie van het onderwijs moet komen, bijvoorbeeld binnen de werkplaatsen, wat kan leiden tot een erkende beroepskwalificatie.
Met de huidige resultaten van het project “Inclutrain” wordt een belangrijke praktische component gepresenteerd om de beroepsopleiding als een mensenrecht voor iedereen te vestigen.
Het project verkent de mogelijkheden van beroepsopleidingsprocessen die verder gaan dan de
gestandaardiseerde opleidingen en levert zo een belangrijke bijdrage aan de concretisering van
de noodzakelijke “baseline” in de beroepsopleidingen. Een brede ontvangst van de resultaten
in het academisch discours en in de beroepsopleidingspraktijk is dan ook te hopen voor alle
deelnemers.
Hans-Walter Kranert, Academisch Raadslid
Universiteit van Würzburg, Faculteit der Menswetenschappen - Leerstoel bijzonder onderwijs V
Wittelsbacherplatz 1, 97074 Würzburg, www.sonderpaedagogik-v.uni-wuerzburg.de
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2. INLEIDING
In de beroepsopleidingen staan de opleiders voor de taak om na te denken over hoe ze met
een groep aan hen toegewezen (vaak heterogene) leerlingen op een pedagogisch doelgerichte
manier kunnen werken. Hoe gaan zij te werk om de leerlingen adequaat uit te dagen en te
ondersteunen op een op interesse gebaseerde en competentiegerichte manier? Voor leerlingen die een grote behoefte aan ondersteuning hebben, is het vooral belangrijk om rekening te
houden met hun individuele karakter en capaciteiten. Hier komt het pedagogisch-didactische
concept dat binnen het ERASMUS+ project Inclutrain is ontwikkeld, aan de orde. Inclutrain is
een samenstelling van de Engelse woorden inclusion en training. Dit betekent inclusieve opleiding,
d.w.z. het onderwijs zodanig vormgeven dat het recht doet aan het idee van inclusie. Het concept
identificeert, beschrijft en test de randvoorwaarden en methoden voor de opleiding van professionals om leerlingen te “bereiken” die een behoefte aan ondersteuning hebben als gevolg van
een handicap en om efficiënt met hen te leren en te werken op een persoonsgerichte manier.
Inclutrain zet zich in voor het begrijpen en beoefenen van persoonsgerichte beroepsopleidingen als basisprincipe van inclusieve pedagogie en didactiek. Vooral mensen met behoeften aan
ondersteuning hebben - op basis van hun individuele instelling - hun eigen professionele perspectieven nodig. Dit geldt met name wanneer hun aard en potentieel niet voldoen aan de eisen
van gereglementeerde opleidingen. Om deze mensen in staat te stellen het recht op een vrije
beroepskeuze te realiseren, moeten nieuwe, open wegen worden bewandeld. Dit handboek laat
één manier zien waarop dit kan worden bereikt.
De vernieuwing in het project is dat geen specifiek beroep of concrete beroepsomschrijving
het uitgangspunt is voor de beroepsopleiding, maar dat het op een persoonsgerichte manier
“aansluit” bij de respectievelijke eigen aanleg (wilsrichting, ervaring, kennis en vaardigheden en
behoefte aan ondersteuning).
Consequent kijken naar wat er is en serieus nemen wat de een in het handelen van de ander
tegenkomt, staat centraal. Een individuele ontdekkingsreis die opengehouden wordt, is om te
ontdekken tot welk beroepsprofiel dit leidt of welk beroep daaruit nieuw ontwikkeld wordt.
Bepalend is HOE de handelingsimpuls van de leerling, resp. de wilsrichting, wordt aangesproken
en HOE de professionele ontwikkeling hieruit ontstaat.
Dit concept werd ontwikkeld en getest in twee en een half jaar projectwerk en uitgewerkt in
drie deeldocument over 1. didactische methodiek, 2. leermateriaal en 3. leerruimtes, die vrij te
downloaden zijn op www.inclutrain.eu/projektergebnisse.
Dit handboek is ontwikkeld als een praktisch hulpmiddel voor het werk van opleiders en/of leerbegeleiders waarvan de leerlingen een behoefte aan ondersteuning hebben. Het is niet bedoeld
als een leerboek! De auteurs zijn zich ervan bewust dat u als gebruiker van het handboek al over
een breed scala aan pedagogische en didactische kennis en vaardigheden beschikt en nodigen u
hierbij uit om via uw werk in de beroepsopleidingen mee vorm te geven aan de noodzakelijke
perspectiefwisseling. De volgende hoofdstukken bevatten verschillende praktijkvoorbeelden en
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oefeningen, evenals uitleg en achtergrondkennis en informatie over opleidingsmogelijkheden.
Inclusie wordt een doorleefde praktijk wanneer het een samenhangend geheel is van visie, basishouding en techniek. Wij wensen u veel nieuwe ervaringen en inzichten toe door het werken
met het handboek en zouden blij zijn als dit in de praktijk tot succes leidt.
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3. DE HANDELINGSIMPULS
De kenmerkende individuele impuls, die ieder mens in het leven en werken met anderen meebrengt, verschijnt in de manier waarop iemand zich gedraagt, hoe iemand handelt. Het is de
individuele handelingsimpuls die eigen is voor elke persoon. Het is ieders essentie. Het kleurt alle
andere eigenschappen. Men wil graag op deze manier kunnen handelen, terwijl men tegelijkertijd
daarin aangemoedigd en aangesproken wil worden.
Hier eerst een voorbeeld 1:
Johannes weet dat Ella, die niet spreekt, agressief kan worden. Hij interpreteert Ella’s gekreun en gebrom aan het einde van de koffiepauze niet als een van haar agressieve buien, maar als een initiatief
van Ella om haar bakkerscollega’s weer aan het werk te krijgen. In plaats van haar met haar storende
gedrag buiten de deur te zetten, zegt Johannes: ‘Ella vindt dat we weer aan het werk moeten gaan’.
Ella’s enthousiasme toont aan dat Johannes haar initiatief correct heeft geïnterpreteerd.
Johannes zag dat Ella iets wilde uitdrukken met haar zogenaamde agressie. Hij zag ook dat Ella zich
daadwerkelijk constructief bemoeide met zijn werk als werkplaatsleider.
Johannes probeerde steeds opnieuw te raden en te verwoorden wat Ella wilde zeggen, maar niet kon
zeggen. Hij heeft dit jarenlang volgehouden. Uiteindelijk begon Ella te spreken en kon ze Johannes voor
momenten vervangen als leider van de bakkerij.
In elk gedrag, hoe storend of onbegrepen ook, wordt een initiatief getoond. De drijfveer die ten
grondslag ligt aan Ella’s gemopper en gebrom, die constructief in de bevestiging van Johannes
verschijnen, noemen we de handelingsimpuls. Ella’s handelingsimpuls wordt door ons beschreven
met de twee werkwoorden aanpakkend leiden.
Het hebben van een bepaalde handelingsimpuls betekent niet dat je direct meester bent in het
hoe van deze handelingsimpuls. Dat zou een talent zijn. Je wilt vaardig worden, je wilt je handelingsimpuls uitoefenen en ontwikkelen. Als de manier van handelen aansluit bij en past in de
situatie, dan wordt het spannend, inspirerend en draagt het bij aan vooruitgang van jou en van de
situatie. Hoe beter je er in wordt om je handelingsimpuls constructief tot uiting te brengen, hoe
beter je dit vermogen in steeds meer situaties positief kunt inzetten. Het vergt moed en kracht
om te staan voor de eigenheid en je niet aan te passen.

3.1 Intuïtieve actie als trainer
Als opleider/leerbegeleider word je voortdurend uitgedaagd om intuïtief te handelen. Het is
slechts in zeer beperkte mate mogelijk om te voorzien of aan te voelen hoe een leerling in
1 U
 it een van de eerste projecten ‘Onderzoek in eigen werk’ in de sociaaltherapie: Johannes Krausen (1999):
Gesprekken voeren met mensen die niet kunnen spreken. Zie: www.academievoorervarendleren.nl
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bepaalde situaties zal handelen of reageren. Intuïtieve acties ontstaan vaak in situaties waarin je al
veel hebt uitgeprobeerd. Je komt niet verder, je bent aan het eind van je Latijn, je verstand helpt
je niet verder. En dan doe je: ‘God zegene de greep’. Deze momenten worden vaak als gênante
momenten ervaren, als je naar het radeloze eraan voorafgaande denkt. Wanneer je kijkt naar het
effect, als gelukt en onverwacht. Een gelukte onverwachte handeling, een GOH.
De kunst van het niet weten behoort juist tot de intuïtieve actie. Alleen dan staat er geen voorstelling tussen jezelf en de ander. Het is mogelijk om aan te sluiten bij de ander en met wat de
ander in principe wil. Men kan dan vanuit de situatie handelen.
Toch ben je niet onvoorbereid. Je hebt een rugzak bij je vol met vaardigheden en ervaringsvolle,
beweeglijke ideeën en begrippen. De inhoud van je rugzak gebruik je bij intuïtieve acties. De
effectieve inhoud van de rugzak bestaat uit Het effectieve deel van de rugzak bevat echter geen
vaste voorstellingen.
Op het moment van intuïtief handelen ben je in staat om volledig bij de ander te zijn, om met
de ander mee te gaan, zonder je te verliezen. Je ziet waar vitaliteit is, waar aanknopingspunten
zijn voor beweging. Je maakt gebruik van de vaardigheid om je in te leven, je in de ander te verplaatsen.
Met een intuïtieve handeling zeg je ja tegen de mogelijkheden van de ander, die je nog niet
(volledig) kent of begrijpt. Dit is het vermogen om de ander in zijn geheel te accepteren en zijn
mogelijkheden te vermoeden en aan te voelen.
Voorbeeld
In de tweede wekelijkse bijeenkomst kon Bernd opnieuw geen antwoord geven op mijn vraag van de
eerste bijeenkomst, wat hij graag zou willen weten en leren. Ik wilde verder gaan met de oefeningen
die ik in de eerste bijeenkomst was begonnen. Maar ik kwam erachter dat ik de verkeerde map had
meegenomen. Het was de map met alle documenten van de onderwijsmaatregelen. Ik verontschuldigde me daarvoor en zonder me zorgen te maken, liet ik Bernd zien wat er in de map staat. Dit waren
de inhoud van een opleidingsovereenkomst en de rechten en plichten van werkgevers en werknemers.
Alsof hij afwezig of niet betrokken was, keek hij naar de hoek van de kamer. Toen de pagina’s met
foto’s van groenteplanten kwamen, zei hij meteen: ‘Dat weet ik, het is een radijs. Ze smaken erg goed.’
En hij ging zelf verder met het bladeren door de map. Hij stopte even bij de planten die hij kende en
vertelde wat hij van ze wist. Ik heb niets gevraagd of gezegd, ik liet hem gewoon praten. Zo ontstond
er een intuïtieve, gelukte onverwachte handeling. Ik kreeg inzicht (toegang) in wat de leerling beweegt.
De handelingsimpuls van Bernd, die al in de zin: ‘Hij keek als afwezig of niet betrokken in de hoek
van de kamer’, interpreteerde ik eerst negatief. Neutraal kan dit gedrag worden omschreven als
afwenden. Als ik het als een positieve activiteit zie vanuit Bernds perspectief, als ik me inleef, als ik
me erin verplaats, dan is het een ‘aanwijzend beschouwen’. Dus met mijn actie heb ik aangesloten
bij de impuls van Bernd en heb zo het leerproces met de leerling op een persoonsgerichte
manier vormgegeven.

Inclutrain, Intellectual Output 3: Het HOE is bepalend

-

BLADZIJDE 9

Visie

Handelingsimpuls
Basishouding

Techniek

Visie

Techniek

- Ieder mens toont in hoe hij de dingen doet zijn handelingsimpuls.

- Beschrijf de handelingsimpuls met twee werkwoorden.
Denk deze werkwoorden tegelijkertijd en niet de een
na de ander, als oorzaak - gevolg.

- Ieder mens heeft zijn eigen, zeer persoonlijke, eenmalige
handelingsimpuls. Als zuigeling, adolescent, volwassene
of bejaarde persoon verschijnt steeds weer dezelfde
handelingsimpuls, telkens in een andere vorm, namelijk
in verbinding met wat op dat moment en die plek
actueel is.
- Ieder mens wil vaardiger worden in zijn handelingsimpuls, zijn wilsrichting.

Basishouding
- Ik richt me op de handeling en niet op de emotie of het
waarom. Dit versterkt het initiatief van de ander.
- Ik integreer dezelfde handelingsimpuls in verschillende
contexten. Dit bewerkstelligt vrijheid.
- Ik sluit me aan bij de handelingsimpuls van een persoon,
bij het hoe van zijn handelen. Dit bevordert duurzaamheid.

- Verbeeld de handelingsimpuls met een beroep of
beroepssituatie.
- Formuleer de handelingsimpuls altijd positief en naar
buiten gericht, naar de omgeving, niet naar de persoon
zelf toe. Wanneer dat nodig is, wijzig je de formulering,
zodat dat onmiddellijk verschijnt.
- Stel je het aansluiten bij een handelingsimpuls in relatie
met een willekeurig wat voor. Bijvoorbeeld dat je met
iemand gaat winkelen of tafel dekken. Je schoolt zo
jouw vaardigheid om op een specifiek handelingsimpuls
intuïtief aan te kunnen sluiten.
- Vat de handelingsimpuls op als werkhypothese. Op het
moment, dat je ermee werkt, wordt duidelijk of het
helpt om anderen nieuw te zien en bij hen aan te sluiten. Als het niet werkt, onderzoek je, met b.v. collega’s,
hoe je de woorden kunt begrijpen en welk perspectief
ze bieden voor je eigen handelen. Als je nog steeds niet
verder kunt, volg je de in de volgende hoofdstukken
uitgewerkte procedures opnieuw en dan verschijnen er
andere woorden, die je opnieuw uitprobeert.

Figuur 1: Principes van de handelingsimpuls
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4. DE HOE-METHODE
Het identificeren en aansluiten bij de handelingsimpuls
Pedagogisch werk heeft in de eerste plaats te maken met het opbouwen en ontwikkelen van een
positieve relatie met de leerling. In de opleiding is het zeer belangrijk om de eigenheid (die tot
uiting komt in de wilsrichting) van de leerlingen te leren kennen, er bij aan te sluiten en het nuttig te maken in het verdere leerproces. De HOE-methode2 (Handelingsimpuls Onderzoekend
Exploreren) is een methode om de handelingsimpuls te benoemen en ideeën op te doen om in
contact te komen met de leerling en zijn handelingsimpuls.
Hoe kan dit lukken? Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden? De volgende figuur illustreert welke kwalificaties/kenmerken docenten of leerbegeleiders hebben of moeten ontwikkelen om te
voldoen aan het HOE-principe.

als partners
optreden

interesse
wekken

H
O
E
kracht
aanspreken

empathisch
je inleven

ruimte om te
handelen openen

Handelingsimpuls individueel mogelijk maken
Onderzoeken en ervaren
Exploreren van de ontwikkelingsmogelijkheden

mogelijk maken van
zelfverwerkelijking

de natuurlijke leeromgeving gebruiken

eigenheid
accepteren

Figuur 2: HOE principe en zijn elementen3
In essentie bestaat de HOE-methode uit drie technieken: “ontwerpend verkennen”, “inlevend
waarnemen” en “reflecterend benoemen “. Variaties op deze technieken, zoals de handleiding
voor het samenstellen van een portfolio, worden ook gebruikt ter ondersteuning van de algemene werkwijze. Hetzelfde geldt voor het “ontdekkend samenwerken”, waardoor een team2 D
 e naam Hoe-methode wordt hier voor het eerst gebruikt. De termen ‘ervarend leren’, en ‘onderzoek in
eigen werk’ omvatten deze werkwijze. Voorheen werd ook wel de naam BIC-methode (Bevorderen Initiatief
Cliënt) gebruikt. Voor het eerst in A. de Vries (2012): Versterken individuele besluitvaardigheid op de werkvloer.
Eveneens een door de EU medegefinancierd project (Europees Sociaal Fonds, Actie E).
3 Schwenzer, de Vries, Hirschmann (2020)
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bijeenkomst in dezelfde werkstijl kan worden gestructureerd, en “ervarend evalueren”. We zullen
later meer in detail ingaan op deze variaties.
Bij de techniek 1 probeer je vooruit te denken hoe je werk eruit kan zien wanneer je aansluit.
Met techniek 2 leef je jezelf in, in het onbegrepen gedrag. In techniek 3 kijk je terug op hoe je
intuïtief de kloof tussen jezelf en de ander al hebt overbrugd in een gelukte onverwachte handeling en krijg je inzicht in die actie.
Met alle drie de technieken schep je methodisch een innerlijke ruimte van empowerment. Deze
ruimte biedt de voorwaarden voor het intuïtief laten ontstaan van de inhoud. Op deze manier
kan een aanpak zowel intuïtief als methodisch zijn.
Techniek

ontwerpend verkennen

inlevend waarnemen

reflecterend benoemen

Richting in de tijd

Ontwerpen van een
toekomst

Beleven en ervaren van het
heden

Beschouwen van het
verleden

Intuïtie in

Ontwerpen van een
positief beeld

De essentie van iemands
gedrag waarnemen

Reflectie op de gelukte
onverwachte handeling

Met de drie genoemde technieken onderzoek je vanuit een positieve grondhouding het storende of onbegrepene. De uitdaging bij deze technieken is om zo lang mogelijk de onwetendheid,
en dus ook de onzekerheid, uit te houden. Het is verleidelijk om meteen te beginnen met de
gebruikelijke interpretaties, zoals ‘zo doe je dat’ of ‘zo gedragen mensen met autisme zich meestal’. Maar dat is precies wat je moet vermijden. In plaats daarvan wordt een onderzoeksactiviteit
gebruikt zodat je je niet laat meeslepen door oordelen en denkgewoontes.
In de volgende drie hoofdstukken zijn de stappen van deze technieken beschreven. Je neemt bij
elke stap dat wat er in je opkomt serieus, je zegt daar ja tegen, ook al begrijp je de inhoud niet
meteen. Zodra er iets gekomen is ga je door naar de volgende stap.
In deze drie onderzoekende technieken worden telkens weer, net op een andere manier, dezelfde vaardigheden gebruikt, die helpen om in het dagelijks begeleiden aan te sluiten bij de handelingsimpuls van de ander.
De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden om beter met collega’s te communiceren over wat je hebt gedaan. Als je dit niet doet, dan ontstaat er een kloof tussen jezelf en je
collega’s. Een kloof tussen degenen die het kunnen en degenen die niet begrijpen wat er gebeurt.
De resultaten van dit onderzoek helpen ook om voor je zelf te begrijpen wat succesvol werkte.
Zonder een dergelijk onderzoek blijven gelukte onverwachte handelingen gelukstreffers.

4.1 Ontwerpend verkennen
Het is niet gemakkelijk om het juiste te doen als iemand, zoals Ella in het voorbeeld in hoofdstuk
2, van goede wil is, maar niet in staat om haar handelingsimpuls positief te uiten en in plaats daarvan agressief lijkt. Hoe slaag je erin om niet geïrriteerd te raken door het storende gedrag? Hoe
verbind je je met de handelingsimpuls van de ander?
Een van de technieken is het omdenken van dit gedrag in positieve beelden. Je bereidt je voor
op intuïtieve acties met het denken van mogelijkheden.
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Een voorbeeld: Bart blijft vragen
Het is tijd voor een kopje koffie. Jasper vraagt Bart om koffie te zetten voor de groep.
Bart: ‘Moet het filter eerst erin? Is dat zo goed? Hoeveel koffie hebben we nodig? Afgestreken lepels?
Hoeveel water moet erin? Zoveel?..... ‘
Bart vraagt alles.
Jasper is verbaasd over al die dingen waar je een vraag over kunt stellen bij het doen van zoiets
simpels als koffie zetten. Bart lijkt bang om het verkeerd te doen. Het lijkt erop dat hij het nog nooit
eerder heeft gedaan. Wat Jasper ook zegt, het gaat mis. Zijn irritatie neemt toe. Tot slot zegt hij, ‘Dat
weet je toch al! ‘
Bart blijft doorgaan met vragen. Aldoor dezelfde vragen. Hij doet teveel koffie in het filter. Hij giet het
water ernaast. Iets zo eenvoudigs.
Ben ik nu gek of is hij het? ‘Bart, doe niet zo stom, je hebt al eerder koffie gezet. Houd mij niet voor
de gek. ‘
Bart begint te schreeuwen.
Jasper probeert Bart te bereiken, maar dat lukt hem niet. Bart kijkt weg, ontwijkt Jasper.
Bij het ontwerpend verkennen wordt ervan uitgegaan dat dit storende gedrag, dit herhalende
vragen van Bart, dat in stap 1, de concrete beschrijving van een situatie, verschijnt, zinvol is. Zo
zinvol dat je het wilt versterken in plaats van ter plekke te stoppen. Op het moment dat je je dat,
in stap 2, kunt voorstellen, spring je over je irritatie heen. Je weet van tevoren niet waar je gaat
landen. In welke situatie ben je dan terecht gekomen? In welk beroep is doorvragen van eminent
belang? Bijvoorbeeld: een onderzoeker of journalist die mensen interviewt en blijft doorvragen
wat er achter een antwoord zit.
De handelingsimpuls wordt in stap 3 gevonden door te kijken naar de twee werkwoorden die
het meest betekenisvol lijken. De handelingsimpuls wordt benoemd, stap 4, met twee werkwoorden: interviewen en bevragen. De handelingsimpuls, waarbij achter het eerste werkwoord een ‘d’
wordt geplaatst: ‘interviewend bevragen’ , is altijd positief en naar buiten gericht, naar de omgeving,
niet naar de persoon zelf toe. De zo geformuleerde handelingsimpuls wordt opgevat als een
werkhypothese.
Als je niet zo snel twee werkwoorden ziet, kun je een zelfstandig naamwoord of een bijvoeglijk
naamwoord omzetten in een werkwoord. Dat mag zelfs een werkwoord zijn dat niet in het
woordenboek staat.
Op het moment dat je Barts onbegrepen gedrag als kwaliteit kan zien, rijst de vraag, stap 5, hoe
je het interviewend bevragen in alledaagse situaties kan ondersteunen. Welke situatie tref je morgen aan en wat kan je dan doen om aan te sluiten bij deze handelingsimpuls?
Morgen is het de taak van Joost om koffie te zetten. Joost is net op onze woongroep komen wonen en
heeft nog veel praktische dingen te leren. Ik vraag Bart om me te helpen Joost te leren hoe hij koffie
moet zetten. Ondersteund door Bart begint Jasper een gesprek met Joost om te ontdekken wat hij al
weet en kan.
Je hebt je nu een voorstelling gevormd van hoe je de kwaliteit van Bart in een toekomstige situatie kan inzetten. Daarna kun je je in stap 6 afvragen of je deze intentie van Bart in het verleden
al eens bent tegengekomen en hoe je er toen bij hebt aangesloten.
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Al een tijdje geleden was er een situatie waarin Bart in zijn kamer erg onrustig was en in zijn kamer
kreunde en schreeuwde. Jasper besloot om met hem op de tandemfiets te gaan fietsen. Bart wil mee.
De tandem werd snel uit de schuur gehaald. Het duurde even voordat Bart luid schreeuwend naar
buiten kwam.
Hij stond dicht bij Jasper en schreeuwde hard: ‘Wat als ik brul?
Jasper antwoordde rustig: ‘Dan schreeuw je’. - het is even stil - ‘Ga achterop zitten, dan gaan we.’
Na ongeveer driehonderd meter zuchtte Bart diep en ontspande.
Jasper beantwoordde Bart’s vraag (‘Wat als ik brul?’) rustig. Intuïtief ervoer hij het als een bevragen
(interviewend bevragen) en niet als een bedreiging.
Op deze manier ontdek je dat je op zo’n moment al onbewust bekwaam bent. Deze techniek
helpt om bewust bekwaam te worden.
In het begin wilde Jasper het bevragen van Bart stoppen. Het maakte hem gek. Hoe meer Jasper
probeerde het te stoppen, hoe meer Bart doorging. Het had geen positief effect. Als Jasper het
ontwerpend verkennen volgt, is hij in staat zijn om het bevragen te stimuleren! Een volledige
omkering.

Visie

Figuur 3: Grafische samenvatting van de ontwerpexploratie

HOEMethode
Ontwerpend
verkennen
Basishouding

Techniek

Visie

- Ieder mens is initiatief nemend.
- Ieder mens is bezig ervaring op te bouwen en krachtiger te worden in zijn handelingsimpuls, in hoe hij
handelt.
- Deze handelingsimpuls wordt door anderen en door
iemand zelf niet altijd begrepen en kan dan als storend
beleefd worden.
- De handelingsimpuls is altijd positief en op de omgeving
gericht, niet op jezelf.
- Het onbegrepen gedrag is juist zinvol en kan als zinvol
tevoorschijn komen en beleefd worden, wanneer je het
versterkt, i.p.v. het acuut te willen stoppen.

Basishouding

- Zeg Ja, voordat je het begrijpt. Beweeg mee.
- Leef je in.
- Zie in situaties altijd de handelingen.
- Stap zelf in, doe voor, neem mee, i.p.v. aan de ander
te vragen. Ga samen aan het werk, i.p.v. te corrigeren.
Richt je op het gemeenschappelijke derde punt. Stel
onderzoeken.
- Jij en de leerling kunnen het al en doen het af en toe
ook, onbewust passend.

Techniek

1. Beschrijf in een concrete situatie het onbegrepen,
storende gedrag.
2. Zoek een beroepssituatie, als beeld, waarin het onbegrepen bedrag betekenis heeft.
3. Uit de beschrijving van de handelingen in deze beroepssituatie neem je twee werkwoorden. Daarmee
heb je de handelingsimpuls beschreven. Zet achter het
eerste werkwoord een ’d’.
4. Deze handelingsimpuls wordt als werkhypothese
opgevat. Deze hypothese wordt getest vanuit de vraag
of het inspireert tot nieuw handelen.
5. Je stelt je voor hoe je in een situatie die je morgen kunt
aantreffen bij deze handelingsimpuls gaat aansluiten.
6. Tenslotte kun je terugkijken met de vraag of je
misschien al eerder bij deze handelingsimpuls hebt
aangesloten.
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4.2 Inlevend waarnemen
In elke handeling verschijnt het hoe, de handelingsimpuls. Dat kan gewoon lopen zijn, maar ook
hoe iemand blad veegt, uien schoon maakt, deeg kneed, hout hakt, denkt. Praten is ook handelen.
Met het inlevend waarnemen verplaatst je je in de ander en doe je eenvoudigweg mee. Je accepteert de activiteit die de ander doet als zinvol. Het inleven heeft puur betrekking op iemands
handelen, niet op zijn gevoelens en emoties. Je geeft geen ruimte aan sym- of antipathie, die in
reactie op de ander vanzelf opkomen, ‘tenslotte is jouw eigen manier van lopen de beste’, maar
je richt je vanuit een positief gestemde interesse, je staat open om zo te beleven als de ander
beleeft. Ook deze techniek dient ter voorbereiding op intuïtief handelen.
Een casusbeschrijving van Simone en Mirjam.
Simone blijft kwaad
Simone is vol van iets als Mirjam haar komt ophalen van het werk om naar huis te gaan. Mirjam ziet
dat er vandaag iets mis is gegaan met Simone op het werk.
‘Kom Simone, laten we naar huis gaan’....
Stilte.
Mirjam: ‘Wat is er misgegaan op je werk?
Simone antwoordt kribbig: ‘Niets’.
In plaats van de weg naar rechts te nemen, naar huis, gaat Simone naar links. Zo lopen ze een lange
omweg. Mirjam weet nog steeds niet wat er mis ging. Mirjam probeert zich voor te stellen wat het zou
kunnen zijn. Ze zit helemaal met haar gedachten in de werksituatie van Simone.
Nogmaals, net buiten het huis, neemt Simone de verkeerde weg.
‘Kom op, zo komen we nooit meer thuis’.
Simone schreeuwt en scheldt. Nu lijkt Simone wel boos op Mirjam. Mirjam weet niet meer wat ze
moet doen.
Mirjam denkt: Simone moet de weg naar huis weten! Hoe kan ze zo stom zijn! Mirjam zit vast
in haar voorstelling van de ander. Hoe kan Mirjam het gedrag van Simone nu anders gaan zien?
Hoe zeg je ja en hoe sluit je aan?
Een manier om dat te doen is een experiment. Je kijkt van binnenuit met iemand mee, door
net zo als de ander te bewegen, en de ervaring die je daarbij opdoet waar te nemen en onder
woorden te brengen.
Bijvoorbeeld: Je vraagt een deelnemer aan het gesprek om voor te doen hoe Simone loopt en
beweegt. Stap 1 is om deze beweging na te bootsen, te imiteren. Je bent op zoek naar de potentie van deze beweging. Met de vraag in stap 2: ‘In welk beroep is deze beweging een kwaliteit?’
oefen je ja te zeggen.
Je stopt met imiteren op het moment dat je een beeld van en beroep of beroepssituatie hebt.
Soms zijn een paar stappen genoeg. Na uiterlijk één minuut stop je. Vertrouw erop dat door
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de beweging na te bootsen er vanzelf een beroepsbeeld naar
boven komt en accepteer dit beeld, ook als je het niet begrijpt.
Gebruik de volgende oefening om dit te doen:
- Zoek een partner.
- Loop achter elkaar.
- De “voorman” loopt, zoals hij meestal doet.
- De “partner” loopt achter de “voorman” op een afstand van
ca. 1 meter en imiteert zijn beweging - “verplaatst zich in” de
persoon die voorop loopt.
Probeer een beroep te vinden waarin deze beweging zinvol is.
Zoek twee werkwoorden voor de ervaring.
Illustratie 4: De beweging van de
Wissel na ongeveer 1 minuut de volgorde.
“partner” ervaren

Na afloop van de oefening kun je reflecteren op wat je hebt
meegemaakt.
In welk beroep, of beroepssituatie, zijn de waargenomen werkwoorden aan de orde.
Bespreek de ervaringen met je partner. Wat heb je “ervaren”? Herken je jezelf in de observaties/
reflecties? Hoe is het om zo “gezien” te worden?
Voor alle betrokkenen - imitator en geïmiteerde - wordt duidelijk dat dit een zoekproces is.
Degenen die observeren zijn niet de deskundigen die de situatie kennen en die alleen maar de
kenmerken van de geobserveerde hoeven te categoriseren. Het is een creatief proces, iedereen
ervaart het unieke van de ander. Daarin is iedereen gelijk. Mensen met een behoefte aan ondersteuning kennen meestal alleen het eenrichtingsverkeer waarin een deskundige een diagnose
over hen stelt.
Een van de deelnemers, Anita, ziet een beeld van een horlogemaker. Het beeld is natuurlijk
gekleurd door haar persoonlijke ervaring. Het is haar beeld.
Door middel van de vraag in stap 3: ‘Hoe werkt mijn horlogemaker?’ kan ze de essentie van het
beeld verder verdichten tot handelingen: ‘Hij zet alle delen van het horloge op de juiste plaats, met
grote precisie’, die op hun beurt verdicht worden tot twee werkwoorden, het eerste met een ‘d’
erachter: passend plaatsen.
Nu zijn deze woorden verbonden met het beroep van horlogemaker, maar verder zijn deze
woorden nog steeds vreemd, onbegrepen. Mirjam probeert deze woorden te zien en te herkennen als normaal en betekenisvol in haar dagelijkse omgeving. Hier en nu aan de tafel, bijvoorbeeld... Eén van de deelnemers laat zien wat hij zich bij deze werkwoorden voorstelt (stap 4):
Bij het inschenken van een kopje thee voor zijn buurman: Hij zet het kopje naar rechts zodat de ander,
als hij rechtshandig is, het kopje goed kan beetpakken. Hij legt het lepeltje achter het kopje, met de
bovenkant ook naar rechts.
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Met behulp van deze tussenstap kan Mirjam zich in stap 5 voorstellen hoe ze in een bepaalde
situatie bij Simone kan aansluiten:
Het kan voorkomen dat er tijdens een maaltijd één stoel onbezet blijft. Normaal gesproken meldt
ze als begeleidster dat er vandaag iemand niet aanwezig is en dat ze deze plaats vandaag zelf zal
innemen.
In werkelijkheid gaat het natuurlijk anders: Een week later bleef er naast Simone een stoel vrij. Voordat Mirjam iets kan zeggen, heeft Simone zelf al een andere bewoner uitgenodigd om naast haar te
komen zitten.
Als je eenmaal iemands kwaliteit hebt benoemd, herken je deze kwaliteit veel vaker dan verwacht in je dagelijkse ontmoeting met deze persoon. Dit is stap 6.
De methode van het inlevend waarnemen biedt zich steeds weer aan in het dagelijks leven in
verband met verschillende handelingen. Het kijken naar HOE iemand iets doet en het concrete
je verplaatsen in de ander door imitatie maakt het mogelijk om je in te leven in werkwijzen en
moeilijkheden en om oplossingen te zoeken en te vinden. Op basis hiervan is het mogelijk om
professionele activiteiten voor te stellen of deze samen te ontwikkelen.

4.3 Reflecterend benoemen - Het verkennen van een gelukte onverwachte handeling (GOH)
Met de derde techniek, reflecterend benoemen, blik je terug op een gelukte onverwachte handeling, een intuïtieve handeling. Je onderzoekt hoe jouw handeling heeft aangesloten bij de handelingsimpuls van de ander.
Deze techniek begint in stap 1 met een concrete beschrijving van een gelukte onverwachte
handeling:
‘Karl kijkt’.
Karl staat aan de rand van het terrein van de instelling. Hij kijkt uit over de polders.
Jochem is blij hem gevonden te hebben. Het is nu zijn taak om Karl mee te krijgen naar het woonhuis.
Karl kan je in zo’n situatie volledig negeren. Jochem heeft meer te doen. Deze zoektocht kost al extra
tijd. Zijn neiging is om te roepen: ‘Hé Karl, kom’.
Maar Jochem gaat naast Karl staan. Hij kijkt ook uit over de polders. Dan zegt Jochem, intuïtief, wat
hij ziet: ‘Het lijkt alsof de molens langzamer draaien dan gisteren.’
Zonder verder oponthoud lopen ze samen naar huis.
Hoe onderzoek je wat hier effectief was? Dat kun je Jochem niet zomaar vragen. Hij heeft intuïtief gehandeld en je kan daarom niet teruggrijpen op een weloverwogen gedachte. Alleen terugblikkend kunnen zowel Jochem als wij een begrip vormen van wat hier werkzaam was.
Je concentreert je in stap 2 op de actie, en wel op de gelukte onverwachte handeling, de intuïtieve actie: ‘Dan zeg ik, in een intuïtie, wat ik zie: Het lijkt alsof ......’. De handelingen van de begeleider
zijn: kijken en benoemen.
Ook Karl kun je niet vragen waarom deze actie zo effectief was. Het valt op dat Karl en Jochem
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na deze actie samen naar huis gaan, ze zijn samen in beweging. Blijkbaar is Jochem betrokken bij
de handelingsimpuls van Karl. Maar welke is dat?
In stap 3 zoeken we het oordeel dat Jochem over Karl heeft in het verhaal op: Karl kan je in zo’n
situatie volledig negeren.
Je probeert nu het negeren positief te interpreteren (stap 4). Wat wil iemand die negeert? De
beste manier om jezelf deze vraag te stellen is om een concrete, eigen positieve ervaring met
negeren op te zoeken. Wanneer heb ik iemand of iets genegeerd? Je herinnert je een concrete
situatie, dus op een bepaalde tijd en plaats. Je beschrijft alleen de situatie, niet hoe je het opgelost
hebt. Bijvoorbeeld:
Ik zat midden in het schrijven van deze tekst en was gericht op het vinden van de juiste woorden voor
wat ik tot uitdrukking wilde brengen. De telefoon ging en ik liet hem overgaan.
Met twee werkwoorden kan je in stap 5 benoemen wat je daar wilde doen: concentrerend formuleren.
Nu, als werkhypothese, neem je deze werkwoorden als uitdrukking van Karls handelingsimpuls,
van de manier waarop hij handelt.
In stap 6 probeer je te zien hoe Jochem’ s acties aansluiten bij de handelingsimpuls van Karl. Kijken
en zeggen sluit inderdaad aan bij iemand die probeert concentrerend te formuleren.
De intuïtieve handeling van Jochem is begrijpelijk geworden en je hebt een beeld van Karl’s
handelingsimpuls. Dit geeft een houvast voor hoe je in de toekomst, bij vaker optredende probleemsituaties, kunt aansluiten en handelen (stap 7):
Karl komt vaak naar de woning van een andere leefgroep. Hij kijkt dan even snel rond. De mensen die
daar wonen vinden dat bedreigend. Mijn neiging is om Karl weg te sturen. Nu zie ik dat ik hem kan
helpen door te benoemen wat hij ziet en wat wij doen. Zelfs als ik tegenover Karl blijf zitten, kan ik
innerlijk naast hem staan en zeggen wat ik dan zie.
Op het moment dat je herkent hoe je bij de ander aansluit, kan je bewust gebruik maken van
situaties of deze actief vormgeven. Telkens wanneer een dergelijk aansluiten succesvol is, vindt er
een ontwikkeling plaats naar geleefde inclusie.

4.4 Leren van ervaring - doelen ontwerpen als scenario’s
De laatste stap van de technieken is erop gericht dat je wilt aansluiten bij een persoon, bij zijn
handelingsimpuls en dat je wilt leren van de ervaring die je hebt opgedaan. Kortom je wilt je
voorbereiden op een volgende situatie. De gewoonte is om dan doelen te formuleren. Je wilt
echter de mogelijkheid tot een intuïtieve actie open houden en niet op een rationele en systematische manier naar een doel toe werken met een plan dat je stap voor stap opvolgt. Je kunt
doelen zo uitwerken, dat doelen tot scenario’s worden en dan is de tegenstelling tussen intuïtief
en rationeel opgeheven.
Het werken met doelen komt vanuit dezelfde inzet om je voor te bereiden, om een oriëntatie
voor je handelen te hebben. Het werken met doelen lijkt echter intuïtieve processen uit te sluiten. Wanneer je volgens de regels van de kunst met doelen werkt beschrijft het echter ditzelfde
proces.
Allereerst een korte beschouwing over twee soorten doelen, die vaak door elkaar worden
gehaald. Een van de doelen is bijvoorbeeld: ‘Wij hebben de opdracht om wekelijks 10 kisten sla bij
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de winkel af te leveren.’ Een ander: ‘Ik wil graag leren fietsen.’ De eerste is een productiedoel, de
tweede een ontwikkelingsdoel. Productiedoelen zijn identieke, zich herhalende doelen. Met een
ontwikkelingsdoel heb je op een bepaald moment het doel bereikt en dan kun je daarna een
nieuw doel stellen: ‘Ik wil graag leren fietsen, niet alleen hier op het terrein, maar ook op de openbare
weg.’ In het geval van leren gaat het vooral over ontwikkelingsdoelen.
De standaardeis is, dat doelen SMART worden geformuleerd. Een doel als: ‘Ik wil graag leren
fietsen.’ voldoet niet aan die normen. Het is veel te abstract geformuleerd, hoewel het door
sommigen al als concreet wordt ervaren. Het wordt concreter als de omgeving waarin het doel
moet worden bereikt, wordt geformuleerd: ‘Ik wil hier op ons terrein leren fietsen.’ Het wordt nog
concreter als je rekening houdt met de tijd waarin je verwacht het doel te bereiken: ‘Ik wil graag
volgende week, als we vakantie hebben, leren om te fietsen op het terrein.’ De tijd hier is dus ook
geen abstracte tijd ‘een week’, maar een concrete, tastbare tijd: ‘in de volgende week, wanneer we
vakantie hebben.’ Het wordt nog concreter als de betrokkenen ook worden beschreven in het
doel: ‘Ik wil graag leren fietsen op ons terrein volgende week, als we vakantie hebben. Ik wil dat mijn
mentor me dat leert.’ De ik-persoon heeft bijvoorbeeld vertrouwen in zijn mentor: ‘Met hem gaat
het zeker lukken. Trouwens, hij is fit genoeg om me achterna te rennen.’ Je maakt als laatste nog de
stap van ‘ik wil’ naar ‘ik kan’: ‘Eind volgende week kan ik fietsen op ons terrein. In die vakantieweek
heb ik elke dag een half uur geoefend. Mijn mentor, die aan het begin van de week achter me aan
moest rennen om mee te sturen en te zeggen hoe ik moest remmen, lacht me aan het eind van de
week vanaf de kant hartelijk toe.’ Als een doel zo concreet is beschreven, is het SMART. Je hebt
dan een scenario geschilderd. Een scenario waarin de leerling in relatie tot de leraar en in relatie
tot een omgeving verschijnt. Doelen worden zo visionair en gaan dan uitnodigend en aantrekkend werken.

Zo bekwaam je je in het scenario-onderzoek
Je bereidt je voor door een visie als een gerealiseerde situatie voor je te zien. Je schetst een
beeld van de situatie voorbij het moment waarop je gehandeld hebt en je met tevredenheid op
die situatie terugkijkt. Er zitten geen vervolgacties in, die nog moeten of kunnen. Het beeld is in
rust. Je ontwerpt een scenario. Je ziet in zo’n scenario voor je wat jij en de ander in die context
gedaan hebben. Denk meer dan één scenario. Je voorbereiding wordt dan des te vrijer en in het
moment zelf kan hetgeen dat op je afkomt nog meer een intuïtief antwoord in jou oproepen.

In het scenario zoek je niet naar de manier om een doel te bereiken, maar kijk je naar wat er gerealiseerd en gedaan wordt op het moment dat het doel is bereikt. Zo’n toekomstbeeld nodigt
zowel leerling als trainer uit om individueel, persoonsgericht wegen naar dat doel te vinden.
Bij het werken aan alle doelen moet in principe rekening worden gehouden met het volgende:
- Doelen worden op een positieve en actiegerichte manier geformuleerd.
- Werken aan een doel gebeurt altijd in interactie tussen de trainer en de leerling.
- Werken aan een doel gebeurt altijd in een concrete context, een concrete situatie.
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- Werken aan een doel in een concrete situatie is meestal uniek, éénmalig en kan meestal
binnen afzienbare tijd gerealiseerd worden. Doelen voor een half jaar zijn meestal niet
SMART.
In elk ontwikkelingsplan kan het algemene doel ‘De leerling verwerft positieve ervaringen met
zijn handelingsimpuls’ worden opgenomen.
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5. HET HOE SLUIT AAN
BIJ EEN WAT
In persoonsgerichte beroepsopleiding bepaalt de lerende (in wezen) de keuze van de voor hem
of haar bestemde taak of werkzaamheden - het WAT - door zijn of haar wil en ontwikkelingsniveau, alsook de manier waarop de opleiders het leren begeleiden. Het HOE beschrijft de relatie
van de leerlingen en de manier waarop het WAT is ontworpen, hoe het hun eigen aard is om aan
taken te werken en aan eisen te voldoen. Het HOE moet ook zodanig bij het WAT passen dat de
uitvoering van de werkzaamheden geen gevaar oplevert. Bijvoorbeeld, bij werk met een risico op
letsel, het HOE van de leerling, vereist enkele basisvaardigheden voor een zorgvuldige en attente
uitvoering. Dit is een van de voorwaarden voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden, zoals
bij het houtkloven en zagen met de kettingzaag.
Het is de taak van de leerbegeleider om de leerling te ondersteunen bij het bereiken van zijn
doelen en om zijn eigen aanpak te trainen. Het zou verkeerd zijn om te anticiperen op de beoordeling van de uitkomst en stappen voor te schrijven voor correctie. Het is beter om een manier
te laten zien om het gewenste resultaat te bereiken als dat nodig is.
Voorbeeld kettingzagen
De opdracht was om een droge sloot vrij te maken van de vele jonge, wild opgegroeide boomstammen. Een taak die voor beide medewerkers nieuw was.
De leerbegeleider legt uit wat je moet doen. De nog jonge bomen moeten één voor één worden
afgezaagd en aan de kant worden gezet. Voor we beginnen werden de veiligheidsinstructies nog
eens herhaald. Klaar? Klaar? Ja.
Een van hen begon en de leerbegeleider keek toe, klaar om in te grijpen als er iets uit de hand
liep. Bij de eerste poging om de boom om te zagen, liep de kettingzaag vast. Vakkundig werd de
zaag uitgezet, de veiligheid werd gewaarborgd en er werd om assistentie gevraagd. Wat nu? Het
werkt niet. De leerbegeleider keek wat en hoe het samen met hen beiden werd gedaan. Hij
stelde de vraag waarom het niet werkte en de twee herkenden het antwoord toen ze naar de
situatie keken. De boom leunde “naar binnen”, naar de plaats waar de zaag was. Als je van “buiten” zaagt, zou de boom van de zaag weg vallen. Dit was de manier waarop je het moest doen.
De leerlingen hebben hun werk rustig hervat. De veiligheidscontrole vooraf was al automatisch
en correct. Toen de boom viel, was de vreugde groot en ging het werk door. De trots op het
succesvolle werk was onmiskenbaar en het verrichte werk kwam niet alleen tot uiting in het
zweet van de twee, maar ook in de plek die nu weer open werd.
Het is belangrijk om op te merken dat de leerbegeleider de activiteiten niet heeft onderbroken
voordat er een resultaat zichtbaar was.
- Pas als er een resultaat was dat voor iedereen zichtbaar was, was het lesmateriaal er en werd
er op gewezen.
- De tweede leerstap was dan het herkennen van de fout en hoe er in plaats daarvan zou moeten
worden gehandeld. Om dit te doen, moest er opnieuw actie worden ondernomen.
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6. HET SCHRIJVEN VAN DE INDIVIDUELE PORTFOLIO - EEN WEERSPIEGELING VAN COMPETENTIE
EN INTERESSES
Voor mensen met speciale ondersteuningsbehoeften vereist beroepsonderwijs en -opleiding
een speciale vorm van presentatie van hun interesses, prestaties, potentieel en hun professionele
activiteiten, hun individuele persoonlijke “beroep” (naast een formeel certificaat). Om aan deze
eis te voldoen heeft het project Inclutrain de vorm van de “portfolio” ontwikkeld. In het portfolio
beschrijf je het resultaat van het werk met de methodische technieken van de HOE-methode.
Hier is een voorbeeld4
Portfolio Bernd (geschreven door de opleidingsbegeleider, in gesprek met Bernd)
Een project waar ik trots op ben, heb ik vorig jaar in de tuinderij uitgevoerd. De tuinder had drie
verschillende slarassen gekweekt. Ze werden op vier verschillende tijdstippen geplant, telkens
met twee weken afstand. Hij wilde weten welke van deze nieuwe rassen het beste zouden
groeien in ons teeltsysteem en hoe ze uiteindelijk zouden worden gewaardeerd bij het proeven.
Elke week keek ik naar de planten en beschreef ik hoe ze eruit zagen. Ik heb ook een foto gemaakt voor de tuinder. Af en toe heb ik ze samen met hem bekeken.
Na 6-8 weken werd de sla geoogst. Ik heb ze allemaal gewogen en beschreven.
Het was interessant dat het ene ras het best uit de bus kwam op de vroege plantdatum en het
andere ras op de latere plantdatum. Het derde ras was te snel verrot.
Qua smaak werden de twee goed beoordeeld, hoewel ze wel verschillend waren. De eerste was
voornamelijk vers groen van smaak. De latere was steviger en smakelijker.
Ik was hier een ‘onderzoeksassistent’.
Dit werk vond ik erg leuk. Naast dit werk, dat misschien slechts een halve dag per week in beslag
nam, heb ik geholpen om de velden te wieden.
Wanneer we ‘s morgens begonnen te wieden, keken we eerst samen naar de rijen groenten; we
keken eerst naar hoe de rijen eruitzagen die we gisteren hadden gewied en toen naar die we
vandaag zouden gaan wieden. We hebben ook geteld hoeveel rijen we gisteren hebben gedaan
en hoeveel rijen er nog moeten worden gewied.
Mijn vaardigheid is vergelijkend te observeren en te beoordelen (aanwijzend beschouwen).
4 H
 et binnen Inclutrain ontwikkelde modelconcept is getest in drie instellingen (biologisch-dynamische zorgboerderijen) die actief zijn op het gebied van sociaaltherapie en beroepsopleidingen: Loidholdhof in Oostenrijk,
Urtica de Vijfsprong in Nederland, Weide-Hardebek in Duitsland. Wij zijn ervan overtuigd dat de bevindingen
van het Inclutrain project kunnen worden overgedragen op andere vakgebieden en situaties.
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Ik werk het beste als je samen met mij naar de dingen kijkt. Bijvoorbeeld door samen naar voorbeelden te kijken hoe het zou moeten zijn en daarnaast voorbeelden hoe het niet moet zijn. Of
voorbeelden die laten zien hoe iets er voor de bewerking uit ziet en hoe het er daarna uit moet
zien.
Uitleggen werkt voor mij niet. Als de vergelijking er niet is, kan ik mezelf snel verliezen en van het
ene naar het andere springen. Ik ben dan erg druk, maar ik kom niet verder.
Op dit moment ben ik vooral geïnteresseerd in de tuinbouw. Dieren interesseren me niet.
Maar het is zeer waarschijnlijk dat als het aanwijzend beschouwen of het vergelijkend observeren
en beoordelen ergens anders aan de orde is, dat ik dan ook graag bereid ben om me daar in te
zetten en mijn bijdrage te leveren.
Handleiding voor het schrijven van een portfolio5
1 Het portfolio wordt geschreven vanuit het ik-perspectief en dus vanuit het standpunt van de
betrokkene, ook al is het geschreven door of met behulp van een begeleider.
2 Eerst komt één of enkele positieve voorbeelden: ‘Een project waar ik trots op ben .... .’. Deze
voorbeelden zijn zeer concreet. Je kunt voor je zien wat er gebeurt. In verschillende situaties
verschijnt dezelfde vaardigheid.
3 Vervolgens wordt de eigen kwaliteit, het vermogen beschreven in werkwoorden.
4 Daarna volgt een korte beschrijving van hoe de ander zich kan verbinden met dit vermogen en
wat de ik-persoon helpt om sterk in zijn vermogens te komen staan: ‘Ik werk het beste als je
..... met mij ...’. De manier waarop de persoon kan bijdragen aan het geheel van een taakgebied
of organisatie wordt zichtbaar.
5 Tot slot wordt wat niet werkt beschreven: ‘Uitleggen werkt voor mij niet.’ en hoe de karikatuur
van de vaardigheid eruit ziet: ‘Als de vergelijking er niet is....’. Het vermogen blijft onbegrepen en
de acties lijken ongepast, overdreven, provocerend of storend.
De voorbeelden kunnen worden beschreven in een werkboek of dagboek. Vanuit dit materiaal
kan de portfolio telkens weer worden vernieuwd.
De leerlingen die in het kader van het Inclutrain project een portfolio ontvingen, identificeerden
zich met deze presentatievorm zeer goed als een getuigschrift. Wij zijn van mening dat deze speciale vorm van getuigschriften een geschikt instrument is om de resultaten van persoonsgerichte
beroepsopleidingen te beschrijven bij het werken met mensen die ondersteuningsbehoeften
hebben. Een sollicitatiegesprek met een portfolio als uitgangspunt biedt een goede basis voor
een individuele ontmoeting en dus voor inclusie.

5 z ie ook inclutrain.eu/wp-content/uploads/2019/11/Werkgroep-Portefeuille-Inclutrain-ME-23.doc.pdf
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7. ONTDEKKEND SAMENWERKEN
De in dit handboek beschreven methodologische technieken worden meestal toegepast in
gesprekken met collega’s. Wanneer dat in het kader van een training is, dan is het vaak duidelijk
dat de collega’s jou helpen om jouw weg met de besproken persoon te vinden. Je collega’s geven
dan, op basis van de beelden en werkwoorden die bij hen ontstaan zijn, jou tips. Jij blijft verantwoordelijk voor het initiatief in jouw werksituatie.
Het karakter van de beschreven technieken is in overeenstemming met dat proces, namelijk dat
iedereen zijn eigen beelden en begrippen vormt. Je inspireert elkaar, maar er is nergens een moment dat je zou moeten afspreken: ‘dit is ons gezamenlijk beeld of dé handelingsimpuls van deze
persoon’. Het zijn pogingen om hetgeen in het proces ervaren wordt tot uitdrukking te brengen.
De ervaring zelf vormt de basis waarop je, in de situatie, in interactie met de ander, (op)nieuw
intuïtief kunt handelen. Een afspraak om met zijn allen op een bepaalde manier te gaan handelen
kan in dit kader contraproductief werken. Deel wel je voornemens en je nieuwe ervaringen
Gebruik je deze technieken in het kader van een teambespreking, dan blijven dezelfde principes
aan de orde. Dan kan het zijn dat een mentor of persoonlijk begeleider kiest welke verwoording
van een handelingsimpuls hem of haar het meeste aanspreekt. Die wordt dan in het ontwikkelingsplan gezet. Je kunt de verzameling beroepsbeelden en werkwoorden altijd ook in het verslag
van de teambespreking bewaren.
Hier volgt een voorbeeld van hoe je, als je collega’s en de teamleider bekend zijn met de hier
genoemde technieken, onbegrepen of storende gedrag van een zorgvrager in een teamvergadering kunt beetpakken:
‘Karel wil niet mee’, het onbegrepene wordt onderzocht
Piet: 	Ik wil het over Karel hebben. Afgelopen week was er een hopeloze situatie. Dat
moet echt anders gaan.
Teamleider: 	Ja, ik heb het in je rapportage gelezen. Karel had weer een van zijn buien. Je hebt je
dapper geweerd.
Piet: 	Nou, ik vond het vreselijk. Er was gelukkig snel hulp, maar ik voelde me machteloos.
Het is net of hij het erom doet. Hij negeert je. En dat alsmaar weglopen. Vanuit zijn
autisme weet hij toch precies wanneer het etenstijd is en toch gaat hij er dan vandoor. Ik weet niet of hij hier nog wel langer op zijn plek is. Moet hij niet naar een
gesloten afdeling? Moeten we niet een deskundige inschakelen?
Teamleider: 	Voordat we rigoureuze stappen gaan zetten, kunnen we misschien eerst kijken of
we meer begrip kunnen ontwikkelen voor Karels handelen. Wie heeft er een gelukte onverwachte handeling met Karel gehad?
Jaap:
Ik.
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Jaap beschrijft de casus met de gelukte onverwachte handeling ‘Karel is gevonden’ (zie hoofdstuk
8).
Teamleider: 	Inlevend hebben we de handelingsimpuls van Karel al eens verwoord als ‘mediterend inkeren’ en reflecterend hebben we het ‘concentrerend formuleren’ genoemd.
Dat heeft iets van gaan stilstaan, tot de essentie komen en die kern vervolgens uiten,
naar buiten brengen. We kunnen in het omgaan met Karel onderzoeken of ook dat
formuleren, dat tot uitdrukking brengen bij Karel aansluit. Wie heeft een situatie
waar hij tegen aan loopt en waar we kunnen proberen om die situatie, vanuit het
aansluiten bij zijn handelingsimpuls, ons alvast voor te stellen?
Anja:	Ik zie al direct iets voor me: Karel komt vaak bij onze groep zo maar binnenvallen.
Hij kijkt dan rond. Dat wordt door iedereen als bedreigend ervaren. Mijn neiging is
dan om hem weg te sturen. Nu zie ik dat ik hem kan helpen te benoemen wat hij
ons ziet doen. Ook al blijf ik tegenover hem zitten, innerlijk kan ik naast hem gaan
staan en zeggen wat ik dan zie.
Teamleider: 	Oké, mooi! Ik stel voor dat we de volgende bijeenkomst nog een andere situatie
nemen en ook die proberen vanuit de handelingsimpuls van Karel voor te ‘denken’.
Laten we vooral ook de gelukte handelingen in de rapportage opschrijven zodat
we elkaar inspireren.’
Maar al te vaak gaat een vergadering als deze heel anders. Bijvoorbeeld zo:
‘Karel wil niet mee’, het probleem wordt aangepakt
Piet: 	Ik wil het over Karel hebben. Afgelopen week was een hopeloze situatie. Dat moet
echt anders gaan.
Teamleider: 	Ja, ik heb het in je rapportage gelezen. Karel had weer een van zijn buien. Je hebt je
dapper geweerd.
Piet: 	Nou, ik vond het vreselijk. Er was gelukkig snel hulp, maar ik voelde me machteloos.
Het is net of hij het erom doet. Hij negeert je. En dat alsmaar weglopen. Vanuit zijn
autisme weet hij precies wanneer het etenstijd is en toch gaat hij er dan vandoor. Ik
weet niet of hij hier nog wel langer op zijn plek is. Moet hij niet naar een gesloten
afdeling? Moeten we niet een deskundige inschakelen?
Teamleider: 	Ja, als dat zo doorgaat moet Karel overgeplaatst worden. Zo kunnen wij hem hier
niet handhaven. Maar de gesloten afdeling zit nu vol, laten we eens kijken of we
voorlopig zelf een oplossing kunnen vinden.
Volgens mij heeft Karel als autist moeite om informatie te verwerken. Ik denk
dat Karel dat met die etenstijden gewoon niet snapt.’
Teamlid: 	Ja, we moeten daar naar Karel eenduidiger in zijn. We moeten dat echt allemaal op
dezelfde manier doen wil Karel het gaan snappen.
Ander teamlid:	Op de werkplaats van Karel hangt zo’n pictobord. Ik wil wel op me nemen, dat
we voor hem om 12.15 uur de picto voor eten ophangen als de activiteit die hij
dan gaat doen. En we moeten Karel belonen als hij op tijd is. En als hij te laat komt
of wij hem moeten gaan zoeken, dan krijgt hij geen toetje.’
Teamleider: 	Is iedereen het daarmee eens? Oké, dan gaan we het allemaal zo doen en evalueren
we volgende week.
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De verschillen tussen een ontdekkende en een traditionele stijl van samenwerken worden hier
in een overzicht weergegeven.
Ontdekkende teambespreking

Traditionele teambespreking

Het onbegrepene wordt opgezocht.

Er wordt aan het onbegrepene voorbijgegaan.

Gericht op een gelukte handeling.

Gericht op een probleem.

Er wordt gekeken naar de handeling.

Er wordt gekeken naar gevoel, beleving.

Het bekende wordt in het onderzoek betrok- Wat bekend is wordt als vaststaand aangeken.
nomen.
De bewoner wordt geheel geaccepteerd.

De bewoner wordt niet in zijn gedrag geaccepteerd, desnoods moet hij worden overgeplaatst.

Deskundigheid wordt bij de aanwezigen
gezocht.

Deskundigheid moet van buiten komen.

Ieder teamlid zoekt en vindt situationeel zijn
eigen interventie.

Alle teamleden moeten op dezelfde wijze (re)
ageren.

Aansluiten wordt gehanteerd als principe om
een bewoner te helpen het eigene verder te
ontwikkelen.

Straffen en belonen wordt als principe gehanteerd om de bewoner tot het gewenste
gedrag te verleiden.

Door de verborgen kwaliteit te stimuleren
verwacht men dat de storende uiting zal
verdwijnen.

Het storende, onbegrepen gedrag mag er niet
zijn en moet ‘afgeleerd’ worden.

Individuele handelingen worden ter inspiratie
voor anderen besproken.

Er wordt democratisch tot een algemene
richtlijn voor ieders handelen besloten.

Er wordt een ontwikkelingsproces gevolgd.

De afspraken worden gecontroleerd.

Je wordt krachtiger in het ontdekkend samenwerken rond zorgvragers en het wordt vanzelfsprekender, wanneer je deze werkwijze niet alleen bij vraagstukken rond zorgvragers toepast,
maar je de hele teambespreking oefent vanuit deze werkstijl. Wanneer je altijd oefent, bij wat dan
ook, om ja te zeggen, je in de ander te verplaatsen en aansluiting te zoeken.
Uitdagende, inspirerende teambijeenkomsten ontstaan vanuit de basishouding dat je:
- actief en in verbinding, als het ware over de schouder van de ander, meekijkt,
- accepteert dat beslissingen individueel worden genomen, meestal tijdens het werk en
vaak op een intuïtieve manier,
- het eenzijdig informeren tijdens de teamvergadering zo veel mogelijk beperkt.
en wanneer je de techniek hanteert om:
- een agendapunt af te sluiten wanneer de inbrenger zegt dat hij er verder aan kan werken.

Inclutrain, Intellectual Output 3: Het HOE is bepalend

-

BLADZIJDE 26

- in het begin, bij het opstellen van de agenda, duidelijk te maken wie bij welk punt hoort,
hoeveel tijd hij van plan is te besteden en wat hij met het punt wil bereiken:
		
> advies en ondersteuning krijgen,
		
> afstemmen over een voorgenomen activiteit,
		
> elkaar informeren, of
		
> om samen iets te oefenen,
- tijdens de bijeenkomst het aan het begin gedeelde tijdsbewustzijn telkens weer aan
de orde te stellen: ‘We zijn nu op de helft van de tijd. We hebben nog 20 minuten.’ Allen
hebben dan dit eindpunt in hun bewustzijn, hebben er een relatie mee, schatten in hoe
belangrijk het is om nu nog iets te zeggen, enzovoorts. Meestal eindigt de vergadering
zo stipt op tijd. Je hebt dan niet het gevoel bepaald te worden door lange agenda’s,
maar de vormgeving zelf in handen te hebben. Dat werkt vitaliserend.
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8. GRAFISCHE SAMENVATTING VAN
DE HOE-METHODE
Het onderzoekend exploreren van de handelingsimpuls door aan te sluiten bij de handelingsimpuls van de ander in de dagelijkse training, waardoor een persoonsgerichte beroepsopleiding
mogelijk wordt - is het doel van de HOW-methode.
Je bevindt je als trainer bij het ervarend leren altijd tegelijk in drie verschillende ruimtes: die van
de visie, de basishouding en de techniek. Schakel tussen die ruimtes en verzorg de samenhang
tussen die gebieden. Heb in de gaten in welke ruimte je gesprekspartners zitten. Sluit daarbij aan
of neem ze actief mee in één van de andere ruimtes.
In de voorgaande hoofdstukken heeft u de afzonderlijke elementen van de HOE-methode tot
in detail leren kennen. De doorslaggevende punten van de HOE-methode worden hier grafisch
samengevat:
Figuur 5: Grafische samenvatting van de WIE-methode

Visie

Visie
- Ieder mens is initiatief nemend.
- Ieder mens is bezig ervaring op te bouwen en krachtiger te worden in zijn handelingsimpuls, in hoe hij
handelt.

HOEmethode
Basishouding

Techniek

- Deze handelingsimpuls wordt door anderen en door
iemand zelf niet altijd begrepen en kan dan als storend
beleefd worden.
- De handelingsimpuls is altijd positief en op de omgeving
gericht, niet op jezelf.
- Het onbegrepen gedrag is juist zinvol en kan als zinvol
tevoorschijn komen en beleefd worden, wanneer je het
versterkt, i.p.v. het acuut te willen stoppen.

Techniek
Verdicht de al ervaren, maar nog niet bewuste handelingsimpuls, het hoe , in beelden van beroepssituaties
en in twee voorstellingsvrije woorden: werkwoorden.
Vervolgens verbind je dat hoe nieuw met een wat in een
scenario. Variaties van dit principe zijn de technieken:
1. Ontwerpend verkennen
2. Inlevend waarnemen
3. Reflecterend benoemen
4. Werken met Portfolio’s
5. Ervarend evalueren
6. Ontdekkend samenwerken

Basishouding
- Zeg Ja, voordat je het begrijpt. Beweeg mee.
- Leef je in.
- Zie in situaties altijd de handelingen.
- Stap zelf in, doe voor, neem mee, i.p.v. aan de ander
te vragen. Ga samen aan het werk, i.p.v. te corrigeren.
Richt je op het gemeenschappelijke derde punt. Stel
onderzoekend.
- Jij en de leerling kunnen het al en doen het af en toe
ook, onbewust passend.
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9. HET “BEGRIJPEN” VAN DE
LEERPLEK MET ZIJN ONDERWIJSEN LEERMIDDELEN
Internalisering van leerinhouden is het meest waarschijnlijk wanneer leerlingen erin slagen een
relatie met een persoon, plaats of object te ontwikkelen. Deze ervaring werd ook duidelijk tijdens de opleidingsactiviteiten van Inclutrain. Maar hoe werkt dit?
De plaats van leren in de beroepsopleiding is geen abstracte plaats, maar een concrete plaats. In
de regel is het altijd het bedrijf waar de opleiding plaatsvindt. In het volgende hoofdstuk worden
de factoren opgesomd en beschreven die het mogelijk maken om een leerling-bedrijf-relatie te
ontwikkelen. Alleen een dergelijke relatie zorgt ervoor dat het bedrijf of de leeromgeving een
echte leerplek kan worden vanuit het oogpunt van de leerling. Dit geldt vooral voor mensen die
steun nodig hebben.
Beroepsopleiding heeft tot doel het vermogen van het individu om op de werkplek te handelen
te ontwikkelen, vooral door middel van ervaring en competentiegericht leren. De onmiddellijke
realiteit van een bedrijf is bijzonder geschikt voor deze vorm van kennis- en ervaringsverwerving.
Alleen in de echte context kunnen alle bestaande of noodzakelijke werkzaamheden en taken en
de bijbehorende vaardigheden en capaciteiten van de vakmensen worden ervaren.
Een voorbeeld: Koeienstal opstrooien
Op de vraag wat ze op de boerderij zou willen doen, toen ze daar voor een jaar zou komen
vanwege een angststoornis, gingen haar gedachten uit naar de tuinbouw. Dat kon ze zich enigszins voorstellen. Werken met koeien of in de zuivel kon ze zich helemaal niet voorstellen. Oké,
ze zou beginnen in de tuinbouw. Na vier maanden, wanneer er gewoontegetrouw gewisseld zou
worden van werkgebied, zou men opnieuw kijken. Op het moment dat ze kwam was er echter
geen plek in de tuinbouw, maar wel in de veehouderij.
‘De eerste dagen met de koeien dacht ik: Wat doe ik hier te midden van deze koeien en al deze
mest. De eerste twee weken waren vreselijk, ik wilde eigenlijk in de tuinbouw werken en nu dit. Vanaf
de derde week merkte ik dat mijn relatie met de dieren begon te veranderen. Bij het opstrooien van
de stal dacht ik: ‘Het stro is eigenlijk een bed voor de koeien. Ik slaap ook graag in een schoon en
vers opgemaakt bed.’ Het viel me ook op dat ik ‘s morgens anders opstond. Voorheen was het voor
mij altijd erg moeilijk om uit bed te komen. Nu hoefde ik alleen maar aan de koeien en kalveren te
denken en vol vreugde sprong ik uit bed. Zo begon een prachtig verhaal tussen mij en de koeien. Ik
werd steeds enthousiaster over de koeien en het was fantastisch voor mij om in de stal en tussen deze
dieren te kunnen werken. Ondertussen voel ik me verantwoordelijk voor hen en ik hou ervan om voor
hen te zorgen, hen te strelen en er voor hen te zijn. Vooral als ik me persoonlijk niet zo goed voel, zijn
het werk en de dieren een grote hulp voor mij.’
Toen de eerste vier maanden voorbij waren, vroeg ze om nog langer met de dieren te mogen
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werken.
‘Zo ben ik getuige geweest van de geboorte van
kalveren. Ik heb tractor leren rijden om de mest uit te
schuiven of het stro binnen te brengen. Ik leerde hoe
ik de olie van de tractor moest verversen. Dat behoort allemaal tot de landbouw en dus ook tot de
dieren. Ik ben er trots op dat ik deel mag uitmaken
van dit geheel. Dat geeft me een positief gevoel. Sinds
jaren is er eindelijk een lichtpuntje in mijn leven.’
De bedrijfsnoodzakelijkheid speelt een doorslaggevende rol in het scheppen van een leerruimte: Figuur 6: In de stal
Er was geen plaats in de tuinbouw en wel in de
veehouderij. En elke dag moet in de koeienstal
opgestrooid worden. De begeleiders hebben de zorgvraagster meegenomen in het zien en
accepteren van die bedrijfsnoodzakelijkheid.

Dit voorbeeld illustreert heel duidelijk hoe deze vrouw een relatie heeft ontwikkeld met haar
werk/werkplek en hoe de stal de door haar erkende individuele leerruimte werd. Dit maakte
het voor haar mogelijk om de activiteiten die daar moeten worden uitgevoerd te begrijpen, om
ze te internaliseren, om zich er prettig te voelen.
Het verwerven van competentie en ervaring in een leerruimte is
- op het werk gericht,
- sluit aan bij de persoonlijke vaardigheden en capaciteiten,
- houdt rekening met de individuele handelingsimpuls
- en is afgestemd op het object of de te verrichten handeling.
In een leerruimte heeft de leerling de mogelijkheid
- om voort te bouwen op reeds bestaande ervaring en vaardigheden,
- om in contact te komen met het onbekende of onverwachte,
- om te oefenen en manieren van handelen uit te proberen (“learning by doing”),
- ervaringen, bekwaamheden en vaardigheden stap voor stap om te zetten in competenties.
Uitgangspunt: Eisen vanuit het bedrijf
Voorbeeld
Op de boerderijen is er behoefte aan medewerkers die zorgen voor het onderhoud van de technische
apparatuur. Het doel is om ervoor te zorgen dat een servicedienst niet voor elk probleem van buiten
hoeft te komen, omdat dit meestal gepaard gaat met hoge kosten. Omdat deze functie in een bedrijf
is gecreëerd en er ook een werkplaats beschikbaar is, kunnen twee mensen nu met het onderhoudspersoneel werken en van hen leren. Het is zijn taak om de technische apparatuur te onderhouden
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en in orde te houden. Dit betekent dat hij zich volledig concentreert op de zaak die aan de orde is.
Tegelijkertijd wordt er een leerruimte geopend, waarvan zowel de leerling, de werknemer als het bedrijf
profiteren.
In het bovenstaande voorbeeld wordt duidelijk hoe direct aan een ervaringsrealiteit kan worden
aangeknoopt en de leerruimte, zelfs voordat deze als zodanig herkend is, er al is.
In de hier geschetste leerruimte-oriëntatie staan daarom de behoeften van het boerderij of
de onderneming voorop. Dit “wat” (bedrijfskader) bepaalt in dit geval zowel de situationele
verbindingsfactoren als de mogelijke persoonsgerichte verbindingsfactoren (hoe iets kan worden
gerealiseerd).
Uitgangspunt: Individuele handelingsimpuls - creëren van een persoonsgerichte leerruimte
Je zult zeker ook af en toe in jouw bedrijf de kans krijgen om wat jouw leerling beweegt als
uitgangspunt te nemen voor het creëren van een persoonsgerichte leerruimte - onafhankelijk
van de bedrijfseisen op het gebied van productie, die op dat moment op de voorgrond staan. In
dit geval ben je in staat om op een gerichte, individuele en op de behoeften afgestemde manier
leerruimtes in het bedrijf te selecteren, toe te wijzen en te ontwerpen. De inrichting van een
leerruimte kan heel andere eisen stellen. Je kunt een leerruimte zo volledig mogelijk inrichten of
met “open plekken” vullen. Een zo volledig mogelijk ingerichte leerruimte is bijzonder geschikt
wanneer bepaalde handelingen voor het eerst moeten worden geleerd. Als het gaat om het
introduceren van de leerling in een professioneel “vakgebied”, vereist de “opzet” van geschikte
leerruimtes een terugkeer naar het begin van het eigen leren in het betreffende vakgebied: Welke vragen had ik toen ik begon? Wat vond ik moeilijk? Door welke stappen en ervaringen heb ik
me een onderwerp, een bepaald vakgebied eigen gemaakt?
In gevorderde leerfasen is het daarentegen zinvol om de leerling zelf “zijn” leerruimte te laten
ontwerpen of af te maken. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de leerling de benodigde gereedschappen, verbruiksvoorwerpen en productieresultaten naar eigen inzicht mag aanschaffen,
rangschikken of vaststellen en op basis daarvan zijn eigen ervaring mag opdoen.

9.1 In de ontmoeting wordt ook leermateriaal gemaakt
Het leermateriaal wordt ontwikkeld en ontstaat individueel in elke nieuwe leersituatie door
ontmoetingen in de individuele leerruimtes. Deze leerruimtes zijn zeer divers vanwege de verschillende werkgebieden en taken van de verschillend uitgeruste bedrijven en geven de opleiding
dus een eigen stempel.
Welk leermateriaal wordt gebruikt, wordt niet gespecificeerd in de persoonsgerichte beroepsopleiding. Zo is er ook de mogelijkheid voor leerlingen om hun eigen, zeer individuele (materiële)
leermateriaal samen te stellen. Dit kan in een concrete leersituatie of achteraf. Uitdrukkingen
hiervan zijn bijvoorbeeld beelden die de leerlingen zelf hebben geschilderd, foto’s van de resultaten van hun werk, geluidsopnames of een verslag in vrije vorm.
Leren of toe-eigenen vindt niet alleen plaats door de “ontvangst” en “verwerking” van materiële
leermiddelen, maar vooral door de gezamenlijke activiteiten van de leerlingen onderling en in
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uitwisseling met de opleiders en leerbegeleiders. In dit verband is in het Inclutrain project gekozen voor de term “niet-materieel leermateriaal”. Het verwijst naar methoden, communicatie
(talig en niet-talig), (leer)acties (inclusief foute), demonstraties en de sociale ruimte rondom de
leerruimte.
Deze “niet-materiële leermiddelen” zijn niet gebonden aan bepaalde werkgebieden, taken of een
bepaalde leerruimte, maar worden door hen en de daaruit voortvloeiende eisen gevormd. Hun
bijzondere betekenis in de persoonsgerichte opleiding is dat zij de basis vormen van elk leerproces en dat de motivatie en vaardigheden van de leerlingen door hen bijzonder gestimuleerd en
bevorderd worden.
Conclusie: In persoonsgerichte beroepsopleiding ontwikkelen leermaterialen zich individueel in
elke nieuwe leersituatie, in de ontmoeting van de leerling met mensen/communicaties/werkmethoden, objecten, dieren, planten, gereedschappen/machines, werkplekken ... (in de realiteit
van het bedrijf dat hem/haar omringt), in samenhang of in combinatie met zijn/haar handelingen/
activiteiten (ook zonder directe koppeling met gedefinieerde taken). Op deze manier worden
zeer individuele leerruimtes gecreëerd waarin het leren centraal staat en waarin de relatie van
de leerling met het leermateriaal op een zeer specifieke manier wordt opgebouwd en vormgegeven.
Tips voor het maken van leermateriaal
1. Ga op weg en zie wat je onderweg vindt.
2. Stel vergelijkingsmateriaal ter beschikking.
3. Laat de leerlingen hun eigen leerboek maken.
4. Laat de leerlingen samenwerken.
Tips voor het creëren van leeromgevingen
1. Onderbreek de dagelijkse routine met zijn dwangen, stop en nodig uit te kijken.
2. Demonstreer, doe voor.
3. Zet doelstellingen als visie neer.
4. Nodig concreet uit om deel te nemen, om mee te doen.
5. Geef de leerling verantwoordelijkheid voor het werk.
6. Verander van leerruimte of jouw positie in de leerruimte.
Gedetailleerde voorbeelden van het gebruik van leermateriaal en leerruimtes in het kader van
persoonsgerichte opleidingen zijn te vinden op www.inclutrain.eu/projektergebnisse.

Inclutrain, Intellectual Output 3: Het HOE is bepalend

-

BLADZIJDE 32

10. TIPS VOOR DE BASISHOUDING
VAN HET ERVAREND LEREN
Je maakt je de basishouding van het ervarend leren eigen wanneer je de technieken uit voorafgaande hoofdstukken toepast. Die technieken zijn er op gericht om de handelingsimpuls van
iemand onder woorden te brengen. Je kunt er dan over communiceren en het geeft richting bij
het zoeken naar aansluiting bij die persoon. Ook zonder het idee ‘handelingsimpuls’ kun je bij
iemand aansluiten. Neem de elementen van de basishouding als tips ter harte.
Accepteer de ander, zeg ja
Basaal is het accepteren van de ander als basishouding. Deze basishouding is gebaseerd op de
visie van inclusie: Ik kan de ander niet veranderen zodat hij in mijn wereld past, ik kan alleen mezelf veranderen zodat ik de ander kan ontmoeten zoals hij is.
Ja zeggen betekent positief reageren op het gedrag, meebewegen, deelnemen, het gedrag ondersteunen zonder het van tevoren te begrijpen. Aanvaard dus ook de beperkingen van je eigen
verstand om de ander te begrijpen. Iets niet begrijpen is geen obstakel om het juiste te doen. Of,
andersom: Het is niet nodig om alles te weten en te begrijpen om correct te kunnen handelen.
Door ja te zeggen, door mee te bewegen en deel te nemen, komen de onvoorziene mogelijkheden vanzelf aan het licht.
Je stelt je open voor dat, wat wil worden. Je nagelt de ander niet vast in zijn of haar niet-kunnen.
Je zegt ja tegen het wel-willen van de ander. Door ja te zeggen schep je een nieuwe realiteit, die
je achteraf ook kan begrijpen. Je bent medeschepper.
Zodra je je voordoet als toeschouwer en de ander van buitenaf bekijkt en beoordeelt, verschijnt dit niet-kunnen. Pogingen om het problematische of onbegrepen gedrag te corrigeren of
te stoppen leiden vaak tot stagnatie.

Ga het avontuur aan
De basishouding in dit werk is, dat je jouw voorstellingen terughoudt zonder aan initiatiefkracht
te verliezen. Met andere woorden, je begint een avontuur. Het is makkelijk gezegd: ‘Je moet je
voorstellingen terughouden’. Maar wie kan dat? Pak een nieuwe voorstelling beet in plaats van
de bestaande. Dit is het ja-zeggen op wat van de ander komt en niet begrepen wordt. Je kan dit
als techniek oppakken en oefenen, bijvoorbeeld bij improvisatietheater.
Individueel, intuïtief handelen in de ontmoeting met een ander vergt moed. Moed om te doen
wat je nog niet weet. Moed om iets te doen wat je niet kunt plannen en waarvan je het resultaat
niet kunt en wilt controleren. Moed om het ongemak van zo’n moment uit te houden.
Ervarend leren is vooral leren om te ervaren. Leren van ervaringen is te passief, te afwachtend.
Het gaat erom te leren om gericht ervaringen op te zoeken, of zelfs om ze te produceren, om
iets ontdekkend te leren.
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Leg niet uit, demonstreer, doe het gewoon, vertrouw erop dat het er al is
Leg niet uit. Je hoeft niet bij nul te beginnen. Je vraagt ook niet aan iemand om je blind te volgen.
Je geeft wel houvast. Je geeft één of meerdere voorbeelden van het eindresultaat, je geeft een
demonstratie hoe jij het zou beetpakken en/of je vertelt een casus. Je geeft aan dat er geleerd
mag worden, er mogen fouten gemaakt, men mag om hulp vragen. Je richt zo een leerruimte in
(daarover later meer). Je kunt tenslotte nog vragen: ‘Heb je nog iets nodig om aan de gang te gaan?’
Vervolgens ga je gewoon aan de gang en geeft de ander gelegenheid ook te doen of mee te
doen.
Als er vragen zijn help je. Opnieuw door, een deelstap, voor te doen of een voorbeeld te vertellen.
Om inclusie ‘normaal’ te laten worden, is een verandering van perspectief nodig naast het wegnemen van barrières en een empathische basishouding. Inclusie vindt plaats wanneer het normale
ontstaat vanuit een gemeenschappelijke activiteit en elk individu kan bijdragen of deelnemen
vanuit zijn eigen kwaliteit. Dat is dus iets anders dan de ander helpen.
Inspanningen om mensen met een zorgvraag te helpen houden vaak een machtskloof in stand,
waarmee je dus op de drempel van inclusie blijft staan.
Twee voorbeelden van succesvolle inclusieve training
Planten van fruitbomen
Enkele weken geleden benaderde de gemeente onze boerderij met de bedoeling een ecologische
boomgaard te creëren voor natuurbehoud en voor de burgers. Er was een stuk grond beschikbaar en
de vraag was of we hen konden ondersteunen bij de planning, uitvoering en later het onderhoud en
de verzorging van deze boomgaard. We hebben toegezegd, omdat we de indruk hadden dat dit een
spannend leerproject kon zijn.
Tegen de achtergrond van Inclutrain en met de intentie om het onderwerp beroepsopleiding op
onze boerderij opnieuw neer te zetten, hebben we besloten om een prototypische leerruimte
te ontwerpen voor het planten van bomen uitgaande van de individuele handelingsimpuls.
In totaal namen 12 deelnemers deel aan de plantactiviteit. Eerst werden de duo’s ingedeeld. Eén
werkplaatsleider of projectpartner en één zorgvrager. Voor bijna iedereen was het werk nieuw.
Alle deelnemers kregen de taak om zichzelf en de ander te observeren in hoe ze het deden. De
zes werkplaatsleiders of projectpartners kregen vervolgens de opdracht om na te gaan of en
hoe ze konden aansluiten bij de individuele handelingsimpuls van de ander in het gezamenlijke
werk en om ook hier verslag van uit te brengen.
Een deelnemer: ‘De instructeur is boswachter van beroep en heeft al duizenden bomen geplant. Hij is
er zich niet zo bewust van hoe hij dat doet. En nu, terwijl hij een demonstratie geeft, moet hij laten zien
hoe een fruitboom wordt geplant. De eerste stap was interessant. ‘Hier is de boom. Je kijkt naar de
boom. Hoe vitaal is die, de wortels, de kroon?’ Hij creëert een relatie met de boom. Hij heeft ons vervolgens stap voor stap alle handelingen van het planten van een fruitboom laten zien, hoe hij het doet.’
Instructeur: ‘Me af te vragen hoe ik eigenlijk dat doe wat ik dromend kan, was een compleet nieuwe
ervaring voor mij.’
Een deelnemer: ‘In de demonstratie ging het heel rustig, als vanzelfsprekend, met als resultaat dat
toen we daarna de bomen plantten, het me een gevoel van zekerheid gaf hoe het zou moeten zijn.’
Een andere deelnemer: ‘Ik werd erg nerveus tijdens de demonstratie. Het duurde zo lang en we

Inclutrain, Intellectual Output 3: Het HOE is bepalend

-

BLADZIJDE 34

moesten nog zoveel bomen planten voordat de vorst het onmogelijk zou maken verder te gaan. Na
afloop was ik verbaasd: na de demonstratie wist iedereen waar hij of zij beet moest pakken. Het werk
ging snel. De tijdsinvestering was zeer de moeite waard.’
Instructeur: ‘Met Clara heb ik ervaren dat het voor haar vanzelfsprekend leek om bomen te planten,
wat me verbaasde, omdat ik dacht dat ik haar kende en ik dacht dat ze het niet op die manier kon
doen. Ik hoefde het niet nog eens uit te leggen. Ze pakte het juiste gereedschap en het ging goed.
Ik was verbaasd over hoe zeker ze stap voor stap verder ging, alsof ze het al vele malen eerder had
gedaan.’
Vroeger, toen er bomen werden geplant op onze boerderij, was de aanpak zoiets als: De tuinman
plantte de bomen en de zorgvragers waren zijn ‘helpers’. Afhankelijk van hun talenten was het
hun taak om de plantgaten te graven, de bomen te dragen, ze vast te houden terwijl de tuinman
ze plantte, palen te dragen, ze de grond in te slaan, de boom vast te binden en een boomkorf
te bevestigen als bescherming tegen wild. Er was geen aandacht voor het leren, noch van de
zorgvragers, noch van de tuinman zelf. Hun opdracht was om bomen te planten, niet meer en
niet minder. Dit was over het algemeen niet erg bevredigend voor alle betrokkenen.
Met de beslissing om een leerruimte te ontwerpen, veranderde de dynamiek van zo’n taak
merkbaar. De instructeur vroeg zich af: ‘Hoe kan ik het idee van het planten van bomen goed
overbrengen, hoe kan ik de leerruimte zo inrichten dat de leerlingen het zelf kunnen doen en
ervaren?’ De deelnemers werden geconfronteerd met: ‘Wat staat me daar te wachten, nu mag
ik het in mijn eentje doen, ik kan iets leren, oefenen, het wordt me getoond.’ De vraag naar het
wat en de pragmatische uitvoering daarvan stond niet langer centraal, maar de vraag naar het
hoe wekte de belangstelling. Iedereen was gemotiveerd en enthousiast.
Een prentenboek maken
De leerkracht vertelt de kinderen dat ze aan het eind van de komende drie weken zelf een prentenboek zullen hebben gemaakt. Omdat ze samen met de kinderen wil zien wat mogelijk is, vraagt ze
de kinderen om hun favoriete prentenboek thuis te kiezen en het de volgende dag mee naar school
te nemen.
De volgende dag worden alle prentenboeken bekeken en verschillen beschreven. De kinderen kunnen
nu een boek kiezen als model voor hun eigen werk, of een combinatie van verschillende boeken maken, of zelfs iets nieuws bedenken om zelf te maken.
De kinderen wordt gevraagd hoe lang het duurt om het prentenboek in elkaar te zetten, hoe lang
het duurt om te tekenen of te schilderen en hoe lang het schrijven van het verhaal duurt. Met deze
planning gaan de kinderen vol enthousiasme aan het werk.
Ze hebben een concrete oriëntatie gedurende deze drie weken. Natuurlijk, wordt het één en ander in
de verwerkelijking anders dan van tevoren bedacht.
Met het tonen van talrijke resultaten creëer je een rijke, veelzijdige ervaringsmogelijkheid, waaruit
iedereen dat (waar)neemt wat hem aanspreekt. De docent creëert een speelveld met een
voorproefje van het verwachte eindresultaat. Dit geeft het kader aan van de activiteit. Iedereen
heeft aan het eind van de volgende drie weken een prentenboek gemaakt. De kinderen weten
zelf waar hun aanknopingspunt voor dit werk ligt. De één schildert graag kleurrijke plaatjes, de
ander schrijft zijn verhaal graag in lyrische vorm, de derde is vooral geïnteresseerd in het maken
van een boek met uitklapbare pagina’s, enz. Van zulke werkzaamheden is ook de volgorde niet
vastgelegd. Je kunt overal beginnen.
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Je kijkt en beschrijft met de kinderen de verschillende prentenboeken. Je analyseert niet wat
de beste manier is om een prentenboek te maken en zegt dat iedereen het zo moet doen. Als
leerkracht in een klas kan je ook verbaasd zijn over alles wat de kinderen ontdekken wat je nog
niet eens zelf gemerkt hebt.
Met zo’n presentatie vooraf van allerlei prentenboeken, die door de kinderen zelf is bijeengebracht, wordt een soort visie gepresenteerd op hoe het resultaat er aan het eind van de drie
weken uit kan zien. Kinderen hebben niet alleen hun eigen doelen, maar ook hun eigen tempo
en aanpak. De één zal onmiddellijk beginnen en het dan drie keer opnieuw doen, want ergens
was het toch niet helemaal goed. De andere zal drie dagen lang nadenken over hoe het precies
moet en dan beginnen. Een andere zal de laatste drie dagen ineens sterk versnellen, als het einde
voelbaar is.
Je schat met de kinderen in hoe lang elke stap zou duren, te beginnen bij het eindpunt en vervolgens teruggaand. Zodat de kinderen op elk moment een verbinding met het geheel kunnen
hebben. Je legt niet stap voor stap uit hoe elke stap eruit ziet. Dan zouden de kinderen afhankelijk
worden van de onderwijzer en na elke stap wachten op de volgende uitleg.
In dit voorbeeld is het duidelijk dat er al zoveel diversiteit is in de gezamenlijke demonstratie dat
iedereen zijn eigen weg kan gaan binnen het kader dat door de leraar is vastgesteld. Iedereen,
met zijn eigenheid, wordt op deze wijze inclusief geaccepteerd.
Ontmoet op actieniveau, zoek het gemeenschappelijke derde punt
Je let niet op de ander, maar op iets buiten jezelf en die ander. Dat is een zaak, een verwachting,
een actie, iets dat in de directe omgeving van de ander ligt. Dat is een derde punt. Je kunt je
daar samen op richten. Je ontmoet elkaar in een gezamenlijke actie of aandacht. In deze ruimte
kunnen intuïtieve handelingen plaats vinden. Je ontmoet elkaar op het niveau van de handeling.
Ga in groepen individueel te werk
Voor elk van de leerlingen kan het belangrijk zijn om iets anders te oefenen om hetzelfde resultaat te bereiken als zijn medeleerling.
Je wilt dat een bepaalde actie op dezelfde manier door de leerlingen wordt gedaan. Stel dan, na
een demonstratie, de vraag: ‘Wat heb je gemerkt aan wat ik gedaan heb?, Wat is je opgevallen?’
Met die vraag creëer je ruimte voor diversiteit. Ook al streef je naar een zelfde resultaat voor
iedereen, kan iedereen toch zijn eigen weg gaan. Dan kan inclusie worden gerealiseerd. Kijk na
afloop met elkaar naar hoe iedereen op zijn eigen manier tot hetzelfde resultaat is gekomen. Dan
intensiveer je dit proces van inclusie.
Maak verbinding met één persoon in de groep
En omgekeerd: Zet voor de hele groep juist het aansluiten bij één persoon in
Een vraag, die altijd naar voren komt met betrekking tot het aansluiten bij een handelingsimpuls,
is of individueel bij één persoon aansluiten ook betekent dat je altijd één-op-één moet werken.
Het volgende voorbeeld uit het basisonderwijs laat zien, dat dat niet het geval hoeft te zijn.
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Aansluiten bij een leerling leidt tot vitaler en effectiever onderwijs voor de hele klas.6
Een meisje uit groep vier heeft problemen met spelling. Ze schrijft alle woorden aan elkaar, draait
letters om en maakt zelfs veel spelfouten tijdens het kopiëren. Ook kan ze vaak niet lezen wat ze zelf
geschreven heeft. De leerkracht heeft van alles geprobeerd om haar te leren schrijven. Maar niets hielp.
In plaats van te schrijven, heeft de leerling de neiging om vooral te tekenen.
De leerkracht besluit dit tekenen aan te moedigen. Bij het schrijven van een brief aan Sinterklaas
vraagt ze de kinderen te schrijven met het mooiste schrift dat ze kennen. Op het schoolbord geeft ze
enkele voorbeelden (recht, cursief, dik, dun, 3-D).
Elk van de leerlingen gaat gretig aan het werk. Dat bepaalde meisje tekent grote, dikke letters. Het
schrijft nu correct en leesbaar.
In de volgende spellingsles probeert de leerkracht deze ervaring uit te breiden. Nu met een dictee. Voor
elk woord zegt zij met welk lettertype het geschreven moet worden.
Alle kinderen zijn volledig geconcentreerd aan het werk. Ze zijn benieuwd met welk lettertype ze het
volgende woord mogen schrijven. De kinderen zijn veel enthousiaster dan normaal tijdens een dictee.
Iedereen maakt veel minder fouten dan normaal. De volgende dag vragen ze weer om een dictee en
de leerkracht heeft zoiets nog nooit meegemaakt.
In dit voorbeeld laat de leerkracht zich inspireren door de leerling. Ze heeft tevens de inspiratie
en moed om deze aanpak niet alleen te gebruiken om het probleem van dit ene meisje op te
lossen, maar om de hele klas op deze manier uit te dagen. En het werkt voor iedereen! Voor
het ene meisje is het existentieel, dat aangesloten wordt bij haar handelingsimpuls. De andere
kinderen zouden er niet om vragen, maar het is nog steeds nuttig en motiverend voor hen.
Na deze succesvolle ervaring kiest de leerkracht voor elke spellingsles een kind, dat haar met zijn
specifieke probleem een vraag stelt. In plaats van het leerboek te volgen, laat ze zich nu elke les
door de leerlingen inspireren. En ook dat werkt voor iedereen. Dat is inclusief onderwijs.
Standaardvragen vanuit ervarend leren
- Vanuit ervarend leren is het handig om de volgende vragen paraat te hebben:
- Waar is het storende gedrag normaal?
- Waar is het storende gedrag functioneel?
- In welk beroep is dit storende gedrag op zijn plaats?
- Wat is de handelingsimpuls?
- Mogen we van jou hier een punt zetten?
- Kun je verder?
- Heb je nog iets nodig om aan de slag te gaan?
- Kun je het concreet als handeling vertellen, wat deed je of probeerde je te doen, wanneer en waar?
- Welke positieve en negatieve ervaringen heb je met het thema?
- Wat heeft je geraakt?

6 U
 it: Albert de Vries (red.), Wendy Kattenpoel, Anne Machiel & Marjan Rensink (2014): Naar zelf denkende en
zelfstandig handelende leerlingen én leerkrachten. Download van www.academievoorervarendleren.nl
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Vragen die je niet stelt:
- Waarom?
- S nap je het?
- Zijn jullie het er mee eens?
- Wat denk je over dit thema?
- Wat vind je er van?
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11. INCLUTRAIN: TRAIN DE TRAINER
Inclutrain heeft zich tot taak gesteld een “Train of the Trainer” (TTT) concept te ontwikkelen met
een potentie georiënteerd, handeling specifiek inclusiemodel en de integratie daarvan in beroepsopleidingen. Alsmede om een gedifferentieerde en ontwikkelingsgerichte benadering van heterogeniteit in leergroepen te stimuleren. Dit concept laat de daarbij behorende didactische handelingsstrategieën zien voor beroepsopleiders in bedrijfsinterne opleidingen en op vakscholen. Dit
project werd gekenmerkt door 1) de ontwikkeling en het testen van een kwalificatieprogramma
op de werkplek en 2) een reeks specifieke opleidingsactiviteiten.

11.1 TTT:Voorbeeld Seewalde
Tijdens een on-the-job training in Seewalde werden de opleiders getraind terwijl ze bezig waren
met het opleiden van anderen. De bijzondere uitdaging was om mensen met en zonder ondersteuningsvraag in een groep tegelijkertijd en gelijkwaardig op te leiden.
Als trainer van trainers (TTT-trainer) doe je in wezen niet anders, dan wat je als trainer doet. Je
zorgt ervoor dat er een leerruimte is ingericht voor en met de trainers. Je doet mee. Je ondersteunt ter plekke vrij met je interventies, zo, dat het trainingswerk, met verbeteringen, door kan
gaan. Je reflecteert met de trainers op hetgeen ervaren is.
Een van de meest effectieve elementen van TTT training is dat je als TTT trainer gewoon meedoet en ondersteunt met interventies.
Een manier om te interveniëren was om de ruimte te nemen om de intuïtieve manier van werken te benadrukken, vooral het niet weten. Je zou tijdens de TTT-training kunnen ontdekken dat
je je niet hoeft te schamen als je op een bepaald moment in het hele proces iets niet weet. Je
zou deze onwetendheid kunnen delen met de anderen. Iedereen is gewend geraakt aan deze
momenten van niet-weten, die ook momenten van stilte kunnen zijn. Door deze momenten
serieus te nemen zijn er leeromgevingen ontstaan.
Als trainer in het ervarend leren bevindt je je altijd tegelijkertijd in drie verschillende ruimtes: die
van de visie, de basishouding en de techniek. Je wisselt voortdurend tussen deze ruimtes en let
op de samenhang tussen deze ruimtes. De opleiders werden zich bewust van de ruimte waarin
hun gesprekspartners zich bevonden. Ze hebben geoefend in het verbinden met de andere
ruimte of in het actief meenemen naar een van de andere ruimtes.
Ook werd ervaren dat je als trainer er vanuit kunt gaan dat iedereen het kan.
Voorbeeld
Als je iemand vraagt zich een beroepsbeeld voor te stellen waarin storend gedrag kwaliteit is, kan
die persoon tegenwerpen: ‘Dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Hoe moet ik dat doen?’. Je kunt als
mogelijkheden opperen: ‘Je probeert het toch, of je wacht op voorbeelden van anderen.’ Als er dan
voorbeelden van anderen komen, zegt de eerste persoon vaak: ‘Ja, ik had zoiets, maar ik durfde het
niet te zeggen.’
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Het is een algemeen menselijke vaardigheid om iets van het ene verschijningsgebied met het
materiaal van een ander gebied tot uitdrukking te brengen, te vertalen, te transformeren. Bijvoorbeeld: Wanneer je je liefde voor iemand tot uitdrukking wilt brengen, geef je een bos rode rozen.
Of: Je zegt, nadat iemand een duidelijke rede heeft gehouden: ‘dat staat als een huis’. Iedereen kan
dat, ook al heeft iemand die vaardigheid nog nooit eerder zo bewust gebruikt.
Ga aan het werk met die techniek die je wilt beoefenen met de mensen. Geef vooraf wel een
visie in de vorm van een voorbeeld, of door hardop denkend voor de groep een gesprek met
één persoon te demonstreren, of door een keer gezamenlijk de stappen te zetten.
Iedereen kan namelijk intuïtief handelen en doet dat ook. Dit wordt vaak niet (h)erkend door
anderen of door jezelf. Onbewust ben je vaardig. Hoewel je geen intuïtieve actie kan plannen,
ben je niet blootgesteld aan louter geluk en toeval. Het is mogelijk om de vaardigheden die, in
een fractie van een seconde, gebruikt worden in het intuïtieve handelen te cultiveren.
Alle vaardigheden van het ervarend leren zijn aan mensen afgelezen en zijn dus geen vaardigheden die apart geleerd moeten worden. Je moet het je vooral bewust worden en het
cultiveren. Alleen wanneer je er vanuit gaat dat de ander het in wezen al kan, kan de opleiding
gelijkwaardig zijn, ondanks dat er verschillen zijn in de mate waarin iemand de vaardigheid zich
eigen heeft gemaakt.
Je ondersteunt de leerlingen door gewoon aan het werk te gaan en te kijken hoe de leerlingen
doen wat ze zelf willen oefenen. Het helpt als je vooraf een visie geeft in de vorm van een voorbeeld of als je de stappen samen een keer doet.
De werkzame elementen van de training-on-the-job voor de TTT-trainer kunnen als volgt
worden samengevat:
1. Kijk naar het werk van de trainer en ondersteun met jouw interventies.
2. Laat het niet-weten zien.
3. Acteer gelijktijdig in de drie dimensies van professioneel handelen.
4. Veronderstel dat iedereen dat kan.
Enkele reflecties van de deelnemers aan de opleidingsactiviteiten:
- Ik werd geraakt door het pad dat we namen, gewoon door te doen, door te oefenen.
Ik heb geleerd het steeds beter te doen. Ik begon te begrijpen waarom ik zo geïrriteerd
was op de eerste dag. Het waren echt leerzame ervaringen. De vele mogelijkheden
om de methodische aanpak toe te passen maakten me blij. Ik wist al dat werkplaatsen
handelingsimpulsen hebben, ik heb nu met dit idee gewerkt en het als realiteit ervaren’.
- Ik word steeds trouwer aan de methode. En het werkt. Nu kan ik me ook steeds beter
voorbereiden. Dat is wat er nodig is, en ik heb een veel beter idee van waar ik me op
kan voorbereiden.
- Ik heb ervaren hoe belangrijk het is om vragen te hebben. De antwoorden zijn er al.
Met deze vragen, die fungeren als doelstellingen, kun je ook serieus nemen wat je ziet
en dat is wat er nodig is. Hoe sterker het effect van de doelen, hoe meer visionair ze
zijn. De taak van een trainer is het creëren van een voorruimte, die de eigenlijke leer- of
onderzoeksruimte opent’.
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- ‘We werden als trainers in het diepe gegooid. Tegelijk wisten alle deelnemers dat wij
lerend zijn. Daarmee was het niet erg om fouten te maken. Er was een leerruimte gecreëerd. In het diepe gegooid worden was tegelijk veilig. Ik leer ook graag zo, door het
gewoon maar te doen.’
- ‘Na twee dagen op zoek zijn naar handelingsimpulsen was ik enigszins gefrustreerd.
Vandaag, met het uitwerken in een portfolio, kwam alles samen en veranderde mijn
beleving naar: dit is toekomst gericht, vrijlatend!’

11.2 T
 TT: Workshop “Persoonsgerichte beroepsopleiding - het
hoe bepaalt”
De hieronder beschreven workshop “Persoonsgerichte beroepsopleiding - het hoe bepaalt “
is een bijscholing en werd als model getest in het Annedore-Leber-Berufsbildungswerk Berlin
(ALBBW) in februari 2020. Deze workshop werd bijgewoond door 13 pedagogisch vakkrachten
van de ALBBW in het kader van de ReZa (Rehapädagogische Zusatzausbildung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke). Een tijd van iets minder dan vier uur was
beschikbaar voor deze workshop.
Het verloop van de workshop
Stap 1: Kick-off
Ontvangst en kennismaking met elkaar
Stap 2: Introductie
a) Beschrijf een “case” waarvoor het bestaande beroepsopleidingsaanbod geen oplossing is. Wat
was of is belemmerend?
b) Wat moet (dus) veranderen?
Gezamenlijke conclusie: Beroepsopleiding moet worden aangevuld met persoonsgericht beroepsopleiding
Stap 3: Richtlijnen, principes, basishoudingen van het pedagogisch werk
Welke richtlijnen/principes/basisattitudes zijn voor u belangrijk in uw eigen pedagogisch werk?
Wat vereist speciale aandacht in het pedagogisch werk met leerlingen met ondersteuningsbehoeften?
Stap 4: Methodologie van persoonsgericht beroepsopleiding
empathie, het “inleven”, het “je verplaatsen in” de handelingen
Interpretatie, reflectie, “visualisatie” van de ervaring
Doe de oefening ‘inlevend waarnemen’ (zie 4.2).
Reflecties:
‘Het is verbazingwekkend wat er met deze methode te ontdekken valt.’
‘Met het inlevend waarnemen is het mogelijk om al veel over een persoon te weten te komen en
aansluiting te vinden voor in het onderwijs.’
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Stap 5: Portfolio - een getuigschrift vanuit het perspectief van de leerling
1. maak een portfolio aan voor een leerling die je kent met ondersteuningsbehoeften
2. presenteer de door u samengestelde portfolio
3. bespreek plenair de zin en het doel van een persoonsgerichte portfolio en de voor- en nadelen van een dergelijke presentatie in vergelijking met traditionele getuigschriften.
Stap 6: Evaluatie
Wat heeft me geraakt? Welke inzichten en ervaringen neem ik mee? Zijn mijn verwachting van
de workshop waargemaakt?
Een verandering van perspectief is noodzakelijk (je in de leerling verplaatsen) en brengt voordelen
met zich mee.
Er is behoefte aan meer individualisering van het aanbod en de methodische aanpak.
Ik vind beroepsopleidingen die persoonsgericht zijn of zullen zijn belangrijk als aanvulling op het bestaande aanbod.
Met de methode “inlevend waarnemen” is het mogelijk om veel over een persoon te leren en er bij
aan te sluiten in het pedagogische werk.
We zijn ervan overtuigd dat de ervaringen die in de workshop zijn opgedaan, elders, met een
vergelijkbare groep mensen, ook kunnen optreden. Uit de feedback van de deelnemers aan de
workshop blijkt dat de persoonsgerichte beroepsopleiding een fundamenteel onderdeel van
de pedagogische kwalificatie van groepsleiders maatschappelijk werk moet worden. Bovendien
is gebleken dat zelfs een halve dag workshop de mogelijkheid biedt om het kader en bepaalde
elementen van de persoonsgerichte beroepsopleiding zo te ervaren dat de wens ontstaat om
deze pedagogische aanpak in de toekomst in het eigen werk te gebruiken en zich verder te
kwalificeren in deze richting.
Wij wensen dat dit handboek stimuleert dat de integratie van persoonsgerichte beroepsopleidingen in bestaande (of zelfs nieuwe) pedagogische kwalificatieconcepten gaat plaatsvinden.
Een kwalificatieaanbod voor opleiders en leerbegeleiders, uitgebreid met de resultaten van
Inclutrain, opent nieuwe deuren naar inclusie.

11.3 TTT: Opleidingsactiviteiten
Hier willen we het trainingsconcept voor opleiders en leerbegeleiders presenteren dat is ontwikkeld in het Inclutrain project en gericht is op mensen met ondersteuningsbehoeften in de context
van sociaal-therapeutische leef- en werkgemeenschappen in het gebied van de biologisch-dynamische landbouw.
Een driedaagse training kan er als volgt uitzien:
1e dag
- Opmaat - Introductie van thema van deze trainingsbijeenkomst, elkaars namen leren
kennen, zingen, bespreken van het programma (plenair)
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- Oefening in het nabootsen van de beweging van de andere persoon, ontdekken handelingsimpuls (in groepjes)
-D
 emonstratie leren van nieuwe professionele activiteit (koekjes bakken, uien pellen en
sorteren, rabarberplantjes pikeren, hout kloven ...) (in groepjes)
- Pauze
- Rondleiding over de boerderij door de leerlingen, de eigenheid, c.q. de handelingsimpuls, van de boerderij ervaren (in groepjes)
- Reflectiegesprek aan het eind met de vraag ‘Wat heeft me bewogen?’, vat indrukken
samen in twee werkwoorden en beroepsbeeld (in groepjes)
- Feedback ronde - Wat heeft me geraakt? (plenair)
2e dag
- Ervaringen van de vorige dag, bespreking programma, eventuele voorstellen voor wijziging programma (plenair)
- Ontdekken van elkaars handelingsimpuls in het doen van een klus (in groepjes)
- Feedback ronde - Wat heeft me geraakt? (plenair)
- Pauze
- Excursie
3e dag
- Ervaringen van de vorige dag, bespreking programma, eventuele voorstellen voor wijziging programma (plenair)
- Onderzoek naar de eigen professionele biografie in relatie tot de eigen handelingsimpuls (in groepjes)
- Ontdekken van elkaars handelingsimpuls in het doen van een klus, nieuwe klus of klus
vorige dag afmaken (in groepjes)
- Pauze
- Schrijven portfolio (in groepjes)
- Feedback ronde - Wat heeft me geraakt? (plenair)
Gedurende een jaar konden in totaal vier van dergelijke opleidingsactiviteiten worden uitgevoerd,
op de locaties van de boerderijen. Gemiddeld namen tien werkplaatsleiders of leerbegeleiders
en 10 leerlingen, resp. zorgvragers van de drie boerderijen deel aan elke opleidingsactiviteit. De
trainingsactiviteiten zijn ontworpen en begeleid door de projectpartners van Inclutrain.

Inclutrain, Intellectual Output 3: Het HOE is bepalend

-

BLADZIJDE 43

Figuur 8: Demonstratie in de huishoudkunde: hoe te
observeren en de impuls voor actie op te vangen

Figuur 9: Observatie van de deelnemers

Figuur 10: Demonstratie koekjes bakken

Figuur 11: Uitwisseling over de
handelingsimpuls

Figuur 12: Gezamenlijke feedbackronde

Een werkzame aspect in de trainingen: Ga samen aan het werk en richt tegelijk het samen
ontdekken in.
Vertrek vanuit de visie dat iedereen het kan. Bijvoorbeeld bij ‘handelingsimpuls waarnemen’ vraag
je niet aan de mensen met een ondersteuningsbehoefte: ‘Snap je het?’ Trouwens ook niet aan de
mensen zonder een ondersteuningsbehoefte, die dit misschien nooit eerder gedaan of er van
gehoord hebben. Je kunt wel vragen: ‘Heb je nog iets nodig om het te doen?’ En vervolgens ga
je aan het werk.
Je vertelt van te voren het kader van de taak door te vertellen hoe het eruit kan zien als de taak
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uitgevoerd is, waar je dan met tevredenheid op terug kan kijken. Dat kan aan de hand van een
gelukt voorbeeld, of met een demonstratie ter plekke. Daar komt dus geen ‘je kan daarna …’
of iets dergelijks in naar voren, maar een ‘ik kijk terug en zie wat er goed is’. ‘Je kunt’, of ‘je moet’
komt bij het uitleggen van de te ondernemen stappen.
Hoe iemand die stappen dan uitvoert ga je niet controleren. Dus niet ‘heb jij je handen wel in je
zakken, zoals degene die je nadoet’, of, ‘loop je wel met je tenen naar buiten net als die ander’. Voor
sommige mensen volstaat om alleen innerlijk zich in te leven in de ander, daar zie je uiterlijk helemaal niets aan. Ieder leeft zich in op zijn manier, met zijn mogelijkheden, en ervaart daaraan van
alles. Je bent geïnteresseerd in die ervaring.
Bij het tot uitdrukking brengen van die ervaring kun je wel ondersteunen. Niet voor iedereen,
ook niet voor mensen zonder een ondersteuningsbehoefte, is direct duidelijk wat een werkwoord is. Ga met hetgeen gezegd wordt samen op ontdekking. Vorm de bijvoeglijke en zelfstandige naamwoorden om tot werkwoorden, zonder de stam van het woord te veranderen. Ga dus
niet de ander helpen door je eigen woorden aan te dragen.
Je richt een training inclusief in door, in ons geval, zowel mensen met een zorgvraag als zonder
een zorgvraag uit te nodigen. En vervolgens ga je samen oefenen en leren, met en van elkaar en
maak je geen onderscheid tussen die categorieën.
Reacties op deze inclusieve werkwijze:
‘Ik ben enthousiast. Ik beleef niet dat de één leraar is en de ander leerling. We leren hier allemaal
met elkaar. We zijn hier een soort familie. Er is direct een goede chemie tussen alle deelnemers.’
‘Het heeft me verbaasd hoe er tussen de mensen, ook al kenden ze elkaar niet allemaal al van
eerdere ontmoetingen, direct een ontmoeting op gelijke hoogte is.’
‘We hebben drie portfolio’s uitgewerkt. Schitterend hoe dan zo drie individualiteiten verschijnen.’
Welke resultaten kunnen met de opleidingsactiviteiten worden bereikt?
Overwegingen over het effect van persoonsgerichte beroepsopleiding hebben enerzijds betrekking op de leerlingen en anderzijds op de pedagogische medewerkers die bij dit proces betrokken zijn (opleiders en leerbegeleiders).
De leerlingen hebben ongetwijfeld baat bij de persoonsgerichte aanpak. Hun HOE staat centraal
in hun perspectief en opent zo tot nu toe onbekende, zeer individuele doelen en beroepsperspectieven. De leerlingen worden opgehaald waar ze zijn en begeleid naar waar ze naartoe willen. Ze worden “begrepen”, hun handelingsimpuls wordt opgepakt en er wordt bij aangesloten.
Leren en werken gebeurt op een vreugdevolle manier in een zich ontwikkelende individuele
leeromgeving. Als gevolg van de acties die hierop gebaseerd zijn, zijn de leerlingen in staat om de
beroepsmatige activiteiten die ze hebben geleerd op een zelfverzekerde en zelfbepaalde manier
uit te voeren ten voordele van de gemeenschap en het bedrijf. Deelname wordt zo zichtbaar
gemaakt en inclusie wordt geleefd.
De opleiders en leerbegeleiders bereiken met hun persoonsgerichte aanpak een positieve, ontspannen leeromgeving. Het zijn niet langer zij die de leerdoelen bepalen, maar de leerlingen zelf.
Persoonsgerichte actie stelt hen in staat om het HOE van de leerling te ervaren en aan te sluiten
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bij de handelingsimpuls van de leerling. (Conflicten, die anders vaak worden waargenomen als
gevolg van dissonantie tussen opleider en leerling, worden zo vermeden.) De op deze manier
zichtbare leersuccessen - die anders (zeer waarschijnlijk) niet haalbaar zouden zijn - leiden tot
een hogere mate van tevredenheid van de opleiders en leerbegeleiders en stimuleren het onderwijspersoneel om de persoonsgerichte aanpak niet alleen in de oefeningen, maar ook in hun
dagelijkse leer- en werkleven te oefenen.
Conclusie
De opleidingsactiviteiten die in dit hoofdstuk worden gepresenteerd, maken het mogelijk het
door Inclutrain ontwikkelde concept van persoonsgerichte beroepsopleiding te ervaren en te
doorgronden.
In dit verband moet nogmaals worden benadrukt dat dit handboek in de eerste plaats bedoeld
is als inspiratie met bijbehorende instructies voor bijscholing op het gebied van de persoonsgerichte beroepsopleiding. Het handboek kan niet in de plaats komen van directe ervaring.
Om succes te boeken op de weg naar een persoonsgerichte beroepsopleiding zijn de volgende
zaken van essentieel belang
- een onderwijskader dat bevorderlijk is voor pedagogisch personeel, leermiddelen en
leerruimten,
- ervaring

opdoen met de methodiek van persoonsgerichte beroepsopleiding,
- intensieve oefening (praktijk) en persoonlijke ervaring met de in dit boek gepresenteerde visie, houding en techniek.
De ontwikkeling en documentatie van de werkwijzen van het Inclutrain-project biedt nu een
basis voor de uitvoering van opleidingsactiviteiten elders. Tijdens het project werd de praktische
uitvoering met succes getest tijdens de trainingsactiviteiten.
Voor een persoonsgerichte beroepsopleiding is vooral de in dit handboek beschreven perspectiefwisseling nodig, waarbij de focus ligt op HOE de leerling leert. De door persoonsgerichte
beroepsopleiding sterk verbeterde mogelijkheden voor deelname van mensen, met behoeften
aan ondersteuning, zijn de moeite waard!
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12. SLOTOVERWEGINGEN:
INZICHTEN EN VOORUITZICHTEN
“Alle begin is moeilijk.” Zo ook in het Project Inclutrain. De visie op de ontwikkeling van een “persoonsgerichte beroepsopleiding voor mensen met ondersteuningsbehoeften” bracht projectpartners uit drie Europese landen met soms zeer verschillende ervaringswerelden samen. In de
eerste plaats was het belangrijk om tot een gemeenschappelijk begrip van de taak van dit project
te komen. Het werd duidelijk dat verschillende professionele achtergronden en werkterreinen
verschillende “beelden” creëren met betrekking tot termen, benaderingen en doelstellingen. Een
wederzijds begrip over de gemeenschappelijke noemers was onvermijdelijk. De relevante discussies waren gebaseerd op samenwerking, maar werden ook kritisch gevoerd.
Met betrekking tot dit handboek werd veel belang gehecht aan het adequaat vastleggen en rekening houden met de ervaring en het specifieke karakter van de taal van de deelnemers aan
het project. In de woordenlijst vindt u definities van begrippen die afwijken van het gebruikelijke
taalgebruik en daarom uitleg behoeven.
Op dit punt moet eraan worden herinnerd dat de primaire doelstelling van het Inclutrainproject was om de toegang tot beroepsopleiding en -kwalificatie te verbeteren voor mensen
met behoeften aan ondersteuning door middel van veranderde randvoorwaarden en een gedifferentieerde, individuele methodisch-didactische aanpak. In de aanvraag van het project wordt
met betrekking tot de doelgroep gesteld: “Het project richt zich op mensen met een behoefte
aan ondersteuning, d.w.z. mensen van wie de leer- en beroepsontwikkelingsmogelijkheden beperkt zijn door een verstandelijke handicap, een psychologische aandoening, opgelopen hersenbeschadiging of beperkende sociale omstandigheden. Deze zijn merkbaar in het opleidingsproces
door een verminderd waarnemingsvermogen, informatieverwerking en verminderde leercapaciteiten”. De beroepsopleiding van deze groep mensen is afgestemd op het vermogen van het
individu om te handelen tegen de achtergrond van de bedrijfsrealiteit waarin hij of zij is geïntegreerd en werkt.
Het bleek een logische stap om het Inclutrain-project in eerste instantie te testen op het gebied
van zorglandbouw, aangezien de deelnemende bedrijven al enkele jaren de aanpak van persoonsgerichte beroepsbevordering en ontwikkeling van de mensen die in hun bedrijf leren en
werken, nastreven. Dit blijkt uit de resultaten van de projecten DIANA7 en INCLUFAR8.
De verdere ontwikkeling of doelgroepgerichte opzet van een duaal opleidingssysteem (opleiding
in het bedrijf en op de beroepsschool) in de zin van persoonsgerichte beroepsopleidingen was
in het Inclutrain project geen onderwerp van overweging en onderzoek.Toch zijn we ervan overtuigd dat de resultaten van het Inclutrain-project ook concepten omvatten voor het verbeteren
7 http://www.soziale-landwirtschaft.de/forschung/projekte/diana/
8 http://www.soziale-landwirtschaft.de/forschung/projekte/inclufar/
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van leersituaties op dit gebied van de beroepsopleiding. Dit geldt bijvoorbeeld voor de introductieopleiding voor kansarme jongeren die door veel bedrijven in Duitsland wordt aangeboden.
De opleidingsactiviteiten die in het project samen met de leerlingen en de leerbegeleiders zijn
uitgevoerd, hebben nieuwe praktische manieren van inclusief leren aan het licht gebracht. Er
werd aangetoond dat een dergelijke inclusieve leeraanpak zowel vreugdevol als resultaatgericht
kan zijn. Het is cruciaal dat de oefeningen en de daarop gebaseerde acties zich richten op het
HOE van de leerlingen.
- Hoe handelt de leerling?
- Hoe bereikt de leerling met zijn eigenheid een resultaat?
- Welke handelingsimpuls leeft in de leerling en hoe kan daaraan ruimte worden gegeven?
Op deze manier kan worden voorkomen dat er in eerste instantie te hoge eisen worden gesteld
en kan de handelingsimpuls van het individu worden opgepakt en daarbij aangesloten.Voor mensen met ondersteuningsbehoeften opent dit wenselijke en evenzeer beheersbare professionele
activiteiten in individueel te ontwikkelen leeromgevingen. Dit is een van de belangrijkste ervaringen van het project, geëvalueerd door middel van voorgestructureerde interviews, vragenlijsten,
feedbackgesprekken en participatieve observaties.
Hoewel de onderzoeken van het in het handboek gepresenteerde concept alleen zijn uitgevoerd in de drie biodynamische landbouwbedrijven (die tegelijkertijd een sociaal-therapeutische
missie vervullen), twijfelen wij er niet aan dat de in het project opgedane ervaring kan worden
overgenomen in andere vakgebieden en bedrijfssituaties. Dit werd bevestigd door de opleiders
en leerbegeleiders die deelnamen aan de workshop “Het Hoe beslist” in het Annedore-LeberBerufsbildungswerk Berlijn in februari 2020 en die ook delen van het handboek kregen.
Resultaten van de schriftelijke enquête:
Alle deelnemers aan de workshop zijn bereid om de in het handboek gepresenteerde methoden
van persoonsgerichte beroepsopleiding ten minste gedeeltelijk in hun eigen werk te verwerken.
Zij zijn echter van mening dat dit niet volledig kan worden gerealiseerd vanwege de bestaande
beperkingen (inhoudelijke specificaties in de duale beroepsopleiding).
Een aantal van deze deelnemers is van mening dat ze al intuïtief een aantal van de in het handboek beschreven benaderingen en methoden gebruiken, ook al zijn ze nog niet eerder zo genoemd (bijvoorbeeld het HOE-principe).
De oefening waarbij je achter je partner aanloopt en jezelf op hem verplaatst, wordt als zeer
veelbelovend beschouwd voor de erkenning van de eigenheid.
Een deelnemer wil de techniek van het reflecterend benoemen toepassen - de verkenning van
een gelukte onverwachte handeling (GOH).
Een deelnemer geeft direct een aantal voorbeelden die hij wil toepassen
Inlevend waarnemen
Uitdagen vanuit een derde punt
Beleven van resultaat mogelijk maken
Buiten de comfortzone - herkennen en gebruiken van de handelingsimpuls
Geen vermeende desinteresse in een pedagogische context plaatsen, die voor de leerling stagnerend werkt.
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Een deelnemer benadrukt dat het werken met de portfolio een hulpmiddel kan zijn om de
inschattingen te optimaliseren.
Deze feedback van de deelnemers aan de workshop geeft aan dat men reeds met het handboek,
in verbinding met enkele praktische oefeningen, persoonsgerichte beroepsopleiding, zoals in het
project Inclutrain beschreven is, in zich kan opnemen.
De meerderheid van de opleiders en leerbegeleiders die de mogelijkheid hadden om in het
project deel te nemen aan de opleidingsactiviteiten (en dus al beschouwd kunnen worden als ervaringsdeskundigen in persoonsgerichte beroepsopleidingen) zijn van mening dat een handboek
zonder praktische ondersteuning nauwelijks voldoende zal zijn om de in het project opgedane
ervaring en kennis in de praktijk te implementeren. Het staat dan ook buiten kijf dat de algemeen
erkende stelling: Oefening baart kunst!
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13. SPECIFIEKE WOORDENLIJST
Verschillende begrippen die in het Inclutrain project worden gebruikt wijken af van definities
die worden gebruikt in verordeningen en wetten of in pedagogische verhandelingen. Daarom
worden deze begrippen beschreven in deze woordenlijst. Definities die speciaal binnen het
project zijn ontwikkeld en in het handboek zijn opgenomen, staan hier ook vermeld.

Beroep: Een beroep is het beheersen en uitvoeren van activiteiten die ervoor zorgen dat taken
worden uitgevoerd, waarmee aan de behoeften en eisen van anderen of van het bedrijf voldaan
kan worden. Zie ook: individueel beroepsbeeld
Opleiders /leerbegeleiders: Net als een persoonlijke mentor begeleiden en ondersteunen zij de
leerlingen in hun individuele leersituaties als partner, meestal samen met professionele opleiders
en/of vakmensen, door middel van advies, begeleiding en bemiddeling. De pedagogische begeleiders/leerbegeleiders zijn meestal opgeleide sociaal pedagogen of psychologen.
Inlevend waarnemen: Beschrijft de intuïtieve en empathische ervaring van de uitspraken en
handelingen van een ander door zijn of haar gebaren en bewegingen te imiteren. Je wordt je
bewust van hoe de ander zich uitdrukt door zijn acties en bewegingen. Dit vereist acceptatie en
ja zeggen tegen de andere persoon.
Ontwerpend verkennen: De actie van het individu positief accepteren (ja zeggen tegen de actie)
=> een positief beeld projecteren dat de persoon/het individu nastreeft.
Ervarend leren: Ervarend leren is een actief, individueel proces van ervaren, waarbij de leerervaring voortkomt uit de gevolgen van de eigen, in het verleden of op dit moment uitgevoerde
handeling. Bij de meeste handelingen vindt dit proces voornamelijk bewust plaats, maar ook
onbewust. Waar je stagneert of tegenover een vraagstuk komt te staan, , wordt de bijbehorende
ervaring opgezocht om in beweging en tot handelen te komen.
Handelingsimpuls: Het is een manifeste wil van een persoon en geeft aanwijzingen over de
fundamentele manier van handelen van een persoon. De handelingsimpuls uit zich in individuele
(zeer persoonlijke) spontaan optredende, niet-bedachte reacties op gebeurtenissen of situaties
of in de manier waarop een taak (welbedacht) wordt volbracht.
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Individueel beroepsbeeld: Een individueel beroepsbeeld is die welke de carrière van een persoon kenmerkt en wordt weerspiegeld in zijn of haar individuele professionele vaardigheden
en bekwaamheden, die in de loop van zijn of haar ontwikkeling zijn ontwikkeld, zonder enige
inhoudelijke of formele specificaties.
Leermateriaal: Leermateriaal waarmee de leerling een relatie aangaat en ontwikkelt kan zowel
materieel (bijv. objecten, stoffen, voorwerpen, gereedschappen en machines, dieren, planten en
mensen) als immaterieel (methoden, technieken, enz.) zijn. In die zin worden ze vaak alleen maar
leermiddelen in de ontmoeting tussen opleider en leerling.
Leerruimte: De leerruimte in de beroepsopleiding is geen abstracte ruimte, maar een gegeven
of bestaande ruimte. Het is meestal het bedrijf of de school waar de opleiding plaatsvindt. De
leerling creëert zijn of haar eigen individuele leerruimte op deze locaties door relaties aan te
gaan en te ontwikkelen met de daar aanwezige objecten, materialen, gereedschappen en machines, dieren, planten en mensen en door daar taken of activiteiten uit te voeren.
Beroepsopleidingen waarin de mens centraal staat: Deze vorm van opleiding is gericht op de
handelingsimpuls en de reeds bestaande kennis en vaardigheden van een leerling en gaat met
zorg in op en accepteert de individuele kenmerken en ervaringen. Er is geen extern voorgeschreven doelstelling en structuur. Het doel, het proces en het tijdsbestek van deze beroepsopleiding worden bepaald door de leerling. Het leren vindt plaats in zeer individuele, ontwikkelde
leerruimtes. Aan het einde van een dergelijke opleiding stelt het bereiken of de groei van de
individuele vakbekwaamheid de leerling in staat om op een professionele manier taken uit te
voeren in een bedrijfsmatige omgeving en zo deel te nemen aan het beroepsleven.
Portfolio: Een portfolio, zoals ontwikkeld voor leerlingen in het Inclutrain project, is vergelijkbaar
met een zeer individueel getuigschrift en beschrijft een persoon in termen van zijn of haar handelingsimpuls, kennis, vaardigheden en eigenschappen. Een portfolio wordt geschreven vanuit
het ik-perspectief, vanuit het perspectief van de geëvalueerde persoon - bijvoorbeeld door de
opleider of de leerbegeleider. Het beschrijft de werkzaamheden die deze persoon met veel
plezier verricht. Zo’n individuele portfolio kan ook informatie geven over welke activiteiten niet
geschikt zijn voor overdracht en waarom dit zo is.
Reflecterend benoemen: Dit is een techniek die met name dient om het tot stand komen van
een gelukte onverwachte handeling aan het licht te brengen. Met deze techniek kijkt men terug
op een actie en wat daaruit voortvloeide. Reflectie creëert bewustzijn van wat je hebt gedaan
en je kunt ontdekken hoe deze actie aansloot bij de handelingsimpuls van de ander.
Opleidingsactiviteit: Een vorm van beroepsopleidingsactiviteit die gericht is op het actief leren,
de praktijk en de uitwisseling van beroepsactiviteiten. In het Inclutrain project gaat het om gezamenlijk, inclusief, vreugdevol (tijdelijke) project-gerelateerd leren en werken door leerlingen en
opleiders/leerbegeleiders van verschillende bedrijven.
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HOE-Methode: Een methodische werkwijze die gericht is op het onderzoekend exploreren van
de individuele handelingsimpuls.
HOE-Principe: Pedagogische basishouding (je verplaatsen in de handelingsimpuls, het ervaren en
aansluiten bij individualiteit, het herkennen en bevorderen van ontwikkeling)
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