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Opdracht 1: Checkin met Lotte 

In viertallen in breakout rooms (7 minuten). 

Stel dat Lotte een student is, die bij jullie een praktijkleerperiode volgt.  
Lotte komt vandaag kennis met jou maken. 

Bespreek met elkaar: 

1. Hoe kijk je naar deze nieuwe stagiaire/leerling na het zien van de 
timelapse video?  

2. Wat zie je in haar? 

 

Opdracht 2: Wat kunnen we leren van een hockeycoach? 

Bespreek met elkaar (10 minuten): 

1. Wat vind je van de inzichten, die Marc Lammers deelt in de video? 

 

2. Wat doen jullie hier al van in het begeleiden van studenten? En wat (nog) 
niet? 

 

3. Wat zou je hiermee willen doen? 

 

Opdracht 3: Individuele opdracht kernkwaliteiten benoemen 

Vul in voor jezelf (10 minuten). 

1. Welke kernkwaliteiten bezit jij zelf? Schrijf er minimaal 3 op.  

 

2. Neem een stagiair in gedachten waarmee je volgens jou goed contact 
hebt. Schrijf enkele kernkwaliteiten op deze stagiair volgens jou laat zien. 

 

3. Neem een stagiair in gedachten waarmee je volgens jou minder goed 
contact hebt. Schrijf enkele kernkwaliteiten op deze stagiair volgens jou 
laat zien. 

 



4. Weten de stagiairs uit 2 en 3 dat je deze kernkwaliteiten bij hen ziet? Wat 
gebeurde er toen je ze deelde? Wat zou je hiermee willen doen?  

5. Wat zou je kunnen doen om de feedback echt ‘binnen te laten komen’? 
Welk effect heeft dat? 

 

6. Wat levert deze oefening op? Is het er een om te herhalen? Met collega’s? 

 

 

Opdracht 4: Reflecteren op kernkwaliteiten  

In viertallen in breakout rooms (10 minuten). Wissel evt. tussendoor van rol. 

1. Collega A deelt een recente praktijkleer-ervaring die naar tevredenheid 
verliep. 

2. Andere collega’s luisteren en vragen door, zodat kernkwaliteiten van A 
helder worden. Noteer ze eventueel.  

 

3. Benoem de kernkwaliteiten van A. Is A zich ervan bewust dat dit 
persoonlijke krachten zijn? 

4. Bespreek hoe de kernkwaliteiten van A, diens vaardigheden 
(competenties) kunnen ondersteunen.  

5. Reflecteer:  

– Wat gebeurde er? Wat deed het met jullie? 

– In hoeverre zijn jullie gewend om met anderen te praten over 
kernkwaliteiten? Wat leverde het op? En wat zouden jullie hiermee 
willen doen in de praktijk?  

 

 

Opdracht 5: Intrinsieke motivatie 

In nieuwe viertallen in breakout rooms (10 minuten). 

Bespreek met elkaar: 

• Welke vragen zou je jouw stagiair kunnen stellen bij alle CAR-onderdelen? 

• Competentie: 
 

• Autonomie: 
 

• Relatie/Verbondenheid: 



Opdracht 6: Sta jij zelf in je kracht? 

Teken een energiebalans met pijlen naar boven voor de taken, activiteiten en 
interacties met anderen die jou energie geven en pijlen naar beneden voor die 
elementen in je werk die energie van je vragen. Hoe langer de pijl, hoe meer 
energie iets geeft of juist kost. Vul de overige velden ook in. 

 

 

 

 

  

WAT KOST ENERGIE IN HET WERK? 

HOE ZIET JOUW BALANS ERUIT? 

1. 2. 3. 

A 

C 

B 

HOE GA JE JE BALANS VERBETEREN?  

HOE GA JE DAAR MORGEN CONCREET MEE BEGINNEN?  D 

(z.o.z. voor voorbeelden) 

(z.o.z. voor voorbeelden verhogen energiegevers) 

WAT GEEFT ENERGIE IN HET WERK? 



 
VOORBEELDEN ENERGIEVRETERS EN ENERGIEGEVERS  

MANIEREN OM ENERGIEGEVERS TE VERHOGEN 
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