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REFLECTIEMOMENT
1. WAAROM EEN REFLECTIEMOMENT?

De Vlaamse OVerheiD bepaalDe Dat een geattesteerD traject 
in het jeugDwerk bestaat uit Drie Delen: VOrming VOlgen, een 
stage DOOrlOpen én Deelnemen aan een reflectiemOment. Dat 
reflectiemOment is een Vier uur DurenD cOllectief gebeuren.

DOELSTELLING 
De doelstelling van dit reflectiemoment is om samen met de 
deelnemer een beeld van zichzelf te scheppen: waar sta ik nu op 
het vlak van de verschillende competenties die bij dit traject ho-
ren, waar liggen er nog werkpunten? Het is belangrijk dat het 
niet alleen gaat over die werkpunten maar ook over die compe-
tenties waar er al grote stappen gezet zijn. 

ONDERSTEUNING
Deze bundel is ondersteuning voor de begeleiding van het reflec-
tiemoment. Het is belangrijk dat er vanuit verbonden of regio’s 
duidelijke afspraken gemaakt worden over de taakverdeling. Dit 
mag bij de planning, in het begin van het Chirojaar, niet uit het 
oog verloren worden.

De aanpak die in deze bundel beschreven staat, is bruikbaar voor 
de verschillende trajecten die we in de Chiro geattesteerd aanbie-
den (namelijk A, HA en I).

WAT MET DE EVALUATIE AAN HET EINDE VAN JE CURSUS? 
Een cursus eindigt vaak met een evaluatie waarbij gelijkaardige 
doelstellingen beoogd worden. Het is goed dat dit op het reflec-
tiemoment terugkomt. Op die manier worden de deelnemers 
zich ook bewust van de leereffecten van hun stageactiviteiten. 
Herhalen is soms echt niet erg. Het is nuttig dat de deelnemers 
verschillende methodieken leren kennen. Tijdens het reflectie-
moment gaat het eerder over terugblikken. “Zijn er dingen ge-
beurd en hoe heb je dat aangepakt? Hoe ver sta je nu?” Terwijl 
het in de cursus meer gaat over uitwisseling, en hoe je dat op 
dat moment of een volgende keer aanpakt.

DE KERN VAN HET REFLECTIEMOMENT
Dit reflectiemoment is niet bedoeld als beoordelingsmoment, 
waarbij anderen een oordeel vellen over de mate waarin je al 
over de bedoelde competenties beschikt. De enige beoordeling 

gebeurt door de deelnemers zelf, over zichzelf. Het doel is om te 
werken aan competenties, niet om ze af te vinken. Het inschalen 
van de verschillende vaardigheden en competenties is een start-
punt om te reflecteren over gezette stappen tijdens de stage, en 
om een actieplan voor de toekomst op te maken. Het is aan de 
begeleiding om die stappen te ondersteunen. 

De sfeer van dit moment is heel belangrijk! Maak werk van een 
goede kennismaking. Dat zorgt voor een veilige, sfeervolle om-
geving, waarin deelnemers zich kunnen en durven bloot te ge-
ven. Wijs hen op de discretie van dit moment, en vraag dat alles 
binnen deze muren blijft. Ze kiezen ook zelf hoeveel ze precies 
vertellen aan de anderen. Het meeste gebeurt individueel of per 
twee.

Noodzakelijke elementen voor een goed reflectiemoment zijn:
• Een warm gevoel en een veilige sfeer om in te werken
• Terugblikken op je traject
• Een beeld geven van waar je nu staat
• Actie: welke stappen ga je nog zetten?
• Goesting krijgen en goesting geven

Tijdens een reflectiemoment staan deze vragen centraal:
• Waar sta ik vandaag?
• Hoe ben ik hier geraakt?
• Waar wil ik naartoe?
• Wat kan ik hieruit leren, of hoe kan ik ermee verder?

Deze dingen komen terug in de methodiek in deze bundel.

WAT NEEM JE MEE? JE TRAJECTBOEKJE!
Tijdens het reflectiemoment blikken we terug op hoe de stage 
verlopen is. Het trajectboekje kan daarbij een kader bieden.

Uiteindelijk stel je een actieplan op. Hierbij is het cruciaal dat 
de deelnemers zelf de teugels in handen hebben en zelf de aan-
dachtspunten en vaardigheden kiezen waaraan ze willen werken. 
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2. BEGELEIDINGSBUNDEL  
REFLECTIEMOMENT: VOOR WIE?
Deze bundel is voor de mensen die het reflectiemoment begelei-
den. Per traject is er een trekker nodig, en begeleiding die vol-
doet aan de voorwaarden voor dat traject. Voor die begeleiding 
gelden dezelfde regels als voor begeleiding van de cursus:

• Begeleiding van het reflectiemoment voor animatoren
• Vereisten voor de hoofdverantwoordelijke:

• Instructeursattest instructeur OF pedagogisch 
diploma

• Minstens twee volledige animatorcursussen begeleid
• Per vijftien deelnemers voldoet iemand van de begelei-

ding aan de volgende vereisten:
• Instructeursattest 

OF
• Hoofdanimatorattest 

OF
• Minstens drie animatorcursussen begeleid

• Begeleiding van het reflectiemoment voor hoofdanimato-
ren

• Vereisten voor de hoofdverantwoordelijke:
• Instructeursattest OF pedagogisch diploma
• Minstens twee volledige hoofdanimatorcursussen 

begeleid
• Per vijftien deelnemers voldoet iemand van de begelei-

ding aan de volgende vereisten:
• Instructeursattest  

OF
• Hoofdanimatorattest 

OF
• Minstens drie hoofdanimatorcursussen begeleid

• Begeleiding van het reflectiemoment voor instructeurs
• Vereisten voor de hoofdverantwoordelijke:

• Instructeursattest OF pedagogisch diploma
• Minstens één volledige instructeurscursus begeleid

• Per vijftien deelnemers voldoet iemand van de begelei-
ding aan de volgende vereisten:

• Instructeursattest 
OF

• Minstens één instructeurscursus begeleid

Bij voorkeur zijn de trekkers en de begeleiding van het reflectie-
moment mensen die ook het cursusgedeelte begeleidden.

3. REFLECTIEMOMENT:  
WIE ZIJN DE DEELNEMERS?
Wanneer cursusdeelnemers voor een attest gaan, volgen ze eerst 
een cursus van vijftig uur, lopen ze een stage van vijftig uur en 
sluiten ze het traject af met een reflectiemoment van vier uur. 
Alle deelnemers van de Chirocursussen die deel uitmaken van 
een geattesteerd traject moeten die drie stappen doorlopen. An-
ders kan er geen attest uitgereikt worden. Natuurlijk blijft de 
mogelijkheid bestaan om deel te nemen aan cursussen of extra 
vorming die buiten die trajecten valt.

De deelnemers die hun cursussen aanvatten om een animator-, 
hoofdanimator- of instructeursattest te behalen, zijn bijgevolg 
ook de deelnemers van deze reflectiemomenten.
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4. WAT MOET JE OP VOORHAND DOEN?

Zorgen voor begeleiding van verschillende cursustrajecten.
• Bij voorkeur effectief begeleiding die de bijbehorende cur-

sus gegeven heeft. De begeleiding van het HA-traject sluit 
aan bij een passend reflectiemoment, dus kunnen ze zeker 
gecontacteerd worden.

• Het is het beste als de begeleiding het desbetreffende attest 
al zelf behaald heeft.

• Begeleiding van een reflectiemoment moet aan dezelfde 
voorwaarden voldoen als om de cursus van het desbetref-
fende attest te mogen begeleiden.

Praktische organisatie
• Zorg voor een locatie met voldoende ruimtes voor elk 

groepje (zie verder: aantal personen).
• Voorzie internet en een printer om de attesten meteen 

af te drukken (onder voorbehoud). Anders worden ze 
achteraf opgestuurd.

• De datums worden bepaald op de nationale Planning.
• Denk bij het kiezen van een tijdstip aan je doelpubliek: 

geen zondagnamiddag, niet om 8 uur ‘s morgens. Hou er 
ook rekening mee dat een geldig reflectiemoment vier uur 
duurt.

• Onthaalmoment: voorzie zelf een tof onthaalmoment om 
een toffe sfeer te creëren met wie aankomt (meer uitleg: 
zie verder bij blokken).

• Voorzie het materiaal voor tijdens de blokken.

Uitnodigingen
• Zorg dat iedereen zijn of haar trajectboekje bij zich heeft!
• Controleer of de deelnemers kunnen inschrijven voor je 

reflectiemoment. Dat kan via de inschrijfmodule van de 
cursus, of via een aparte inschrijfmodule. De inschrijf-
modules staan op de Chirosite. Deelnemerslijsten kun je 
opvragen via vorming@chiro.be. 

Zorg dat de begeleiding weet wat er verwacht wordt:
• De competentieprofielen kennen
• De cursusinhoud kennen (hier kan af en toe naar verwe-

zen worden)
• Voor zichzelf gereflecteerd hebben over de verschillende 

competenties voor een specifiek profiel, en hier concrete 
voorbeelden voor bedacht hebben uit de eigen carrière

Materiaal: Zie bijlage.

5. SFEER EN AANPAK
Hou er in de opbouw van het reflectiemoment rekening mee dat 
niet iedereen elkaar kent, terwijl het wel zal gaan over compe-
tenties, werkpunten, enz. Het is dus uiterst belangrijk dat je met 
de begeleidingsploeg even nadenkt over een gezellig onthaal, 
waarbij er dadelijk mogelijkheid is om ‘thuis te komen’. Er zullen 
deelnemers zijn die dit zien als een ‘terugkommoment’ en elkaar 
na lange tijd terugzien van op een cursus. Er zijn ook ‘eenzame 
cowboys’ die alleen naar dergelijke evenementen trekken. Zorg 
ervoor dat je met je begeleiding sterk staat en werk maakt van 
een open, warme sfeer. Besteed aandacht aan het onthaal en het 
afscheid.

METHODIEKEN 
De aanpak die in deze bundel beschreven staat, zou bruikbaar 
moeten zijn voor de verschillende trajecten die we in de Chiro 
geattesteerd aanbieden (namelijk A, HA en I). Voor deelnemers 
die meerdere attesten behalen, zit er wat herhaling in, maar er 
zit veel tijd tussen de reflectiemomenten en de nadruk ligt op 
andere inhoud. Voor een instructeur kun je dus dieper gaan als 
de methodiek gekend is.

AANTAL PERSONEN 
We kiezen er expliciet voor om in kleine groepjes te werken. 
Zo willen we de reflectie en gespreksmogelijkheid proberen te 
garanderen. Alle methodieken die we aanreiken, willen hiertoe 
bijdragen.

Voor de grootte van de groepjes stellen we acht voorop als ideale 
maximum. Hier kan natuurlijk flexibel mee omgesprongen wor-
den in verhouding met de beschikbare begeleiding. Als het zo 
uitkomt dat er een groepje van twaalf deelnemers is, stellen we 
voor om dat eventueel op te splitsen.
Voor het reflectiemoment voor het instructeursattest geldt een 
minimum van vier deelnemers, om uitwisseling mogelijk te ma-
ken.

INHOUD
Deze bundel biedt instrumenten en methodieken. De inhoud 
waarmee gewerkt wordt, zijn de ervaringen van deelnemers, hun 
leerpunten en de vragen die ze aan elkaar stellen. Probeer er als 
begeleiding mee voor te zorgen dat deelnemers zich veilig genoeg 
voelen om hier ongeremd over te praten. Voor sommige deelne-
mers gaat dit wel makkelijker bij iemand die ze nog niet kennen. 
Bovendien zitten alle deelnemers er met eenzelfde doelstelling. 
Veiligheid kan gecreëerd worden door in het begin afspraken te 
maken, zoals: alles wat gezegd wordt, blijft in deze groep.
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6. DAGKLAPPER 
Timing
Onthaal: wordt voorzien door de ploeg van het reflectiemoment
Duur blok: 4 uur

IJsbrekers om een veilige sfeer te creëren 20 min

Anekdotes zoeken en uitwisselen 15 min

Speeddaten 15 min

Profiel invullen en aanvullen 20 min

Buiten de zone, vanuit situaties tips uitwisselen en leren van elkaar 30 min

Tijdslijn maken van scharniermomenten 20 min

Uitwisselen over scharniermomenten 15 min

Nieuwe acties opstellen 30 min

 Uitwisseling in groepjes van vier 45 min

Affiche maken + papieren in orde maken 30 min

De blokken zijn op een opbouwende manier geplaatst, dus gelie-
ve de volgorde te respecteren. Als je tijd te weinig hebt, zijn er de 
volgende opties:

• Je kunt de uitwisseling in grote groep beperken.
• Je kunt de affiche op het einde herleiden tot een opsom-

ming, maar let op dat het papierwerk op tijd in orde is voor 
hun attest!

• Je kunt bij ‘Actieplan’ optie 2 laten vallen (‘Herkansingen’ 
voor competenties uit je paniekzone), en meer focussen op 
de idolen. Dat is dan wel een gemiste kans, kies hier dus 
enkel voor als je echt niet anders kunt.

7. BLOKKEN REFLECTIEMOMENT 
BLOK 1: ONTHAAL

DOELSTELLINGEN 
• De deelnemers leren elkaar kennen.
• Er wordt een warme, vriendschappelijke sfeer gecreëerd.
• De deelnemers worden spelenderwijs in hun groepjes ver-

deeld.
• Eventueel worden deelnemers hier ook geïnformeerd over 

de dagplanning of over activiteiten die nadien vrijblijvend 
aangeboden worden.

Een collectief moment met alle aanwezigen, zelf in te vullen door 
de organiserende ploeg. Door je hier met een ploegje over te bui-
gen, hebben jullie ook de kans om elkaar op voorhand al eens te 
zien, en dit taakje als groepsvormende actie mee te nemen. Wan-
neer echt bijeenkomen niet mogelijk is, is het wel prioritair dat 
de begeleiding van de ‘kleine groepjes’ elkaar even op voorhand 
gezien heeft en een goede taakverdeling opmaakt.

Na/tijdens het onthaal worden de deelnemers naar hun kleinere 
groepjes geleid.

BLOK 2: COMPETENTIEDATE – 50 MIN 

DOELSTELLINGEN
• De deelnemers leren elkaar kennen: ze voelen al wat aan met 

wie ze gemakkelijk kunnen uitwisselen in de groep.
• De deelnemers wisselen uit over hoe ze aan de slag zijn 

gegaan met bepaalde competenties, wat die voor hen bete-
kenen.

MATERIALEN 
• Papieren personenbingo (bijlage)
• Twisterdraaischijf of kleurendobbelsteen
• Drie voorwerpen (die niet te hard aankomen)
• Papier met competenties op strookjes (bijlage)
• Balpen
• Kladpapier

AAN DE SLAG 
De deelnemers wisselen per twee met elkaar uit over hun traject. 
Daarnaast wisselen ze uit over enkele competenties die ze in hun 
profiel vermeldden en zoeken ze drie anekdotes uit hun stage die 
hen zijn bijgebleven.

OEFENING 1: IJSBREKER (20 MIN)
Begin ontspannend, leer elkaar kennen via namenspelletjes, enz. 
De sfeer van dit moment is heel belangrijk! Maak werk van een 
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goede kennismaking. Dat zorgt voor een veilige, sfeervolle om-
geving, waarin deelnemers zich kunnen en durven blootgeven. 
Vraag om discretie, en spreek af dat alles binnen deze muren 
blijft. Ze kiezen ook zelf hoeveel ze precies vertellen aan de ande-
ren. Het meeste gebeurt individueel of per twee.

 ✖ Voorwerpen gooien
Neem drie verschillende voorwerpen die niet te hard kunnen 
aankomen. Je zult ze namelijk rondgooien in de kring. Bij elk 
voorwerp hoort een andere opdracht.
Voorwerp 1: Je zegt je eigen naam voor je gooit.
Voorwerp 2: Je zegt de naam van degene naar wie je gooit.
Voorwerp 3: Je zegt waar die persoon woont.

Voorwerp 1 doet zijn ronde met de namen. Gooi altijd naar ie-
mand die dat voorwerp nog niet vast had, tot iedereen aan de 
beurt geweest is, en dan gaat het terug naar de startpersoon. Oe-
fen dat enkele rondes. Dan leg je voorwerp 1 aan de kant en haal 
je er voorwerp 2 bij. Dat gooi je in een andere volgorde rond. 
Oefen ook dat enkele rondes, en probeer al eens met twee voor-
werpen. Oefen ten slotte met het derde voorwerp, in nog een 
andere volgorde, en haal er de andere twee een voor een weer bij.

 ✖ Personenbingo
Iedereen heeft een blad met een rooster vol eigenschappen. Loop 
rond en ga aan mensen vragen of ze een specifieke eigenschap 
hebben. Bij een positief antwoord schrijf je hun naam in het bij-
behorende vakje. Anders zoek je verder. Wie als eerste een rij 
heeft of later een vol rooster roept: BINGO!

 ✖ Levende twister 
De begeleiding heeft een draaischijf of dobbelsteen met handen 
en voeten, en kleuren. De begeleiding roept welke combinatie ze 
draaide of gooide, en de deelnemers proberen die kleur aan te 
raken met dat lichaamsdeel.

OEFENING 2: UITWISSELEN AAN DE HAND VAN VRAGEN – 
SPEED-DATE (15 MIN)
De deelnemers gaan per twee zitten. Ze praten met elkaar over 
de volgende vragen. Per vraag of na elk signaal wisselen ze van 
partner. Zorg ervoor dat je de vragen op strookjes bij de hand 
hebt, en er meerdere per duo kunt uitdelen. De vragen blijven 
liggen, terwijl de deelnemers doorschuiven.

Vragen:
• Wie ben jij?
• Wat is je engagement binnen de Chiro?
• Welk attest ben je aan het behalen? Waarvoor wil je dit attest 

graag behalen?
• Wat is je favoriete Chiromoment en waarom?
• Wat versta jij onder de volgende competenties? Wat kunnen 

ze betekenen? Wanneer komen ze aan bod in je werking?

 ✖ Animator
De veiligheid van kinderen en jongeren waarborgen
Je handelt probleemoplossend in onveilige situaties
Respectvol handelen
Je bent je bewust van je voorbeeldfunctie en handelt ernaar
Samenwerken
Je werkt op een constructieve manier samen met anderen aan 
dezelfde taak of een gemeenschappelijk resultaat

 ✖ Hoofdanimator
Animatoren begeleiden
Je hebt aandacht voor elke animator en zijn of haar plaats in de 
groep
Communiceren met verschillende partners
Je communiceert met externen
Een team leiden
Je werkt aan een goede groepssfeer en bewaakt die

 ✖ Instructeur
Vorming voorbereiden
Je selecteert gepaste werkvormen en technieken of werkt ze uit 
om te werken aan de competenties tijdens vormingssessies
Vorming begeleiden
Je houdt rekening met de vormingsnoden en verwachtingen van 
de deelnemers
Administratieve gegevens beheren
Je weet welke administratieve gegevens nodig zijn om de vor-
ming te organiseren en de veiligheid te garanderen

Die competenties kun je overlopen op het einde. Eén duo begint 
te vertellen wat een competentie kan betekenen, of waar ze aan 
bod komt in hun werking. De andere duo’s vullen aan. Bij de vol-
gende competentie start een ander duo.

]FOTO: VALERIE VANDERLOOY[
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OEFENING 3: DE DEELNEMERS ZOEKEN ENKELE ANEKDOTES 
UIT HUN STAGE (15 MIN) 
Na de kennismaking gaan de deelnemers even apart zitten. Ze 
zoeken elk drie anekdotes uit hun stage waarbij zij begeleiding 
waren. We geven de voorkeur aan situaties die te maken heb-
ben met de competenties van het attest dat ze willen behalen. 
Als geheugensteuntje kunnen ze die vinden in hun trajectboekje. 
Bv. een animator heeft een situatie met de leden op zondag, een 
hoofdanimator heeft een situatie van de leidingskring of de voor-
bereiding van de fuif, en een instructeur over een vorming die hij 
of zij begeleid heeft.

Ze worden aangemoedigd om hierbij gebruik te maken van de 
notities in hun trajectboekje.

1. In deze situatie was ik trots op hoe ik het als begeleiding 
aangepakt heb.

2. In deze situatie vond ik het heel moeilijk als begeleiding.
3. In deze situatie heb ik echt iets bijgeleerd als begeleiding.

Vragen voor de begeleiding:
• Welke competentie kwam in deze situatie aan bod?
• Wat maakte dat die situatie net goed of moeilijk ging?
• Als ik je nu vraag naar een topmoment uit je stage, welk 

moment komt er dan in je op?

Wanneer ze hun situaties hebben, gaan de deelnemers opnieuw 
per twee zitten. Het is de bedoeling dat ze iemand opzoeken met 
wie ze daarnet goed gepraat hebben, of die ze helemaal niet goed 
kennen, afhankelijk van waar ze zich het beste bij voelen.

De ene vertelt over haar situaties en waarom ze die gekozen heeft. 
De andere stelt vragen om de situaties duidelijker te krijgen. Het 
is de bedoeling dat ze een duidelijk beeld krijgen van welke com-
petenties hierbij aan bod kwamen en wat dat betekent voor hun 
persoonlijke groei.

Bv. (Animator) Mijn leden waren al enkele weken bezig over super-
helden. We hebben hier een spel over gemaakt en de leden deden 
supergoed mee. Ze waren heel enthousiast. Deze situatie gaat over 
competentie 1.4: je kent de leefwereld van de kinderen en jongeren, 
je kent hun interesses en speelt daarop in. Dat wil zeggen dat deze 
deelnemer hier oog voor heeft en hierin gegroeid is.

Mogelijke vragen om te stellen:
• Welke competenties kwamen hierbij aan bod?
• Ben je hier al in gegroeid?
• Op welke manier merk je dat?
• Waar had je het moeilijk mee?
• Wat wil je daar nog van leren?

BLOK 3: PROFIEL JEZELF – 20 MIN 

DOELSTELLINGEN 
• De deelnemers leren waar ze goed in zijn
• De deelnemers leren zien waar ze staan in hun traject
• De deelnemers zien waar er leerkansen mogelijk zijn
• De deelnemers blikken terug op hun stageperiode en halen 

er nuttige momenten uit.

MATERIAAL 
• Invulformulieren profiel
• Balpen

AAN DE SLAG 
De deelnemers vullen hun profiel in en krijgen een zicht op zich-
zelf als animator/hoofdanimator/instructeur.

OEFENING: PROFIEL INVULLEN 
De deelnemers vullen hun profiel in aan de hand van de anek-
dotes en situaties die al aan bod kwamen, maar ze mogen het 
ook nog aanvullen met andere elementen. Deze oefening is in 
de eerste plaats individueel, maar ze kunnen elkaar helpen waar 
nodig. Ook de begeleiding helpt waar nodig.

• Welke situaties en activiteiten zijn aan bod gekomen tijdens 
mijn stage?

• Wat merk ik daarvan? Ben ik gegroeid op bepaalde punten?
• Welke werkpunten had ik opgeschreven op het einde van 

de cursus en tijdens mijn stage? Hoe staat het daar nu mee? 
Zijn ze aan bod gekomen? Ben ik gegroeid? Zitten er nog 
leerkansen in?

Daarna bekijken ze hun profiel:
• In welke competentie ben ik echt goed? Hierbij kleuren ze 

een kroontje.
• Bij welke competenties staat er weinig of niets? Wat betekent 

dat als er niets staat: heb je die competentie niet of is ze niet 
aan bod gekomen?

• Wil je daar iets mee doen?
• Waar wil je nog graag iets mee doen?
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BLOK 4: BUITEN DE ZONE – 30 MIN 

DOELSTELLINGEN 
• Deelnemers kunnen hun eigen mogelijkheden inschatten
• Deelnemers coachen elkaar in hun sterktes/groeikansen

MATERIAAL
• Krijt op koer / stok in zand / touw / ... om cirkels te tekenen
• Situaties
• Richtvragen op strookjes papier voor alle deelnemers

AAN DE SLAG 
Leg uit wat deze drie cirkels voorstellen.
De binnenste kring stelt de comfortzone voor. Hierin voel je je 
goed, er zijn geen angsten of ongemakkelijkheden. Je bent er op 
je gemak. Je voelt je veilig en goed. Je hebt alles onder controle.
Extra voor de begeleiding: in deze zone bevinden zich geen uit-
dagingen om een veranderingsproces teweeg te brengen. Wie 
bijvoorbeeld hoogtevrees heeft, zal daar in deze zone niet aan 
kunnen werken.

De tweede zone is de stretchzone. Je hebt een gezonde uitdaging 
voor je, waar je je nog goed bij voelt, waar je nog in gelooft. Je 
moet misschien iets doen wat je nog nooit deed, maar je voelt 
dat het kan lukken.
Extra voor de begeleiding: in deze zone kan er gewerkt worden 
aan persoonlijke noden, verlangens, problemen en angsten. Je 
krijgt er de mogelijkheid om je grenzen te verleggen en de com-
fortzone uit te breiden. Wanneer je als individu of groep het ge-
voel hebt dat je de situatie niet aankunt, heb je altijd de kans om 
terug te keren naar de comfortzone.

De derde zone is de paniekzone. Je staat voor of midden in een 
situatie die heel wat uitdagingen meebrengt. Je voelt je er niet 
zo op je gemak bij. Je moet veel moeite doen om de situatie aan 
te pakken. De inspanningen zijn geen evidentie voor jou. De si-
tuatie brengt heel wat spanning met zich mee en kan leiden tot 
paniek.
Extra voor de begeleiding: de paniekzone moet je te allen tijde 
vermijden. Als je te lang in de paniekzone blijft, loop je het risico 
dat je je grenzen niet meer durft te verleggen en voor altijd in de 
comfortzone wilt blijven.

Conclusie: je leert het meest als je in de stretchzone zit.

OEFENING: CIRKELVERKENNING EN UITWISSELING 
De deelnemers komen rond de cirkels staan. De begeleiding ver-
telt een situatie die bij hun attest past. De deelnemers denken na 
of dit in hun comfortzone, hun stretchzone of hun paniekzone 
ligt. 
De deelnemers vormen duo’s of trio’s op basis van waar ze staan. 
Ze vormen een groepje met iemand uit een andere cirkel. In dat 
groepje gaan ze uitwisselen op basis van de onderstaande vragen. 
Zo kunnen de mensen uit de minst comfortabele cirkels tips krij-
gen en leren van de mensen in de comfortabeler cirkels.
Na dat gesprek gaan ze buiten de cirkels zitten en vertelt de bege-
leiding de volgende situatie. Na enkele situaties vraagt de begelei-
ding of de deelnemers eigen situaties hebben die ze graag willen 
voorleggen. Zo niet, bied er dan zelf nog een paar aan.

Enkele richtvragen hierbij:
• Hoe komt het dat je je in deze zone plaatste?
• Waarom voelde je je zo?
• Welke factoren bepalen of je je goed voelt bij een competen-

tie/handeling?
• Hoe zou je hier op een andere manier mee kunnen omgaan? 

Wat heb je daarvoor nodig?
• Wat heb je nodig om een uitdaging (stretch) aan te gaan?
• In welke zone functioneer je het beste?
• Wat doe je als de paniekzone in aantocht is?

Tip voor de begeleiding:
• Geef voldoende uiteenlopende situatievoorbeelden, zodat 

de deelnemers zich zelf in zeker twee zones hebben kun-
nen zetten, en met mensen uit verschillende zones hebben 
kunnen uitwisselen.

Na deze methodiek krijgen de deelnemers even de tijd om de tips 
en hun antwoord op de situaties te noteren (comfort/stretch/pa-
niek). Dat maakt hun beeld scherper van welke competenties ze 
nog verder kunnen ontwikkelen: als ze in de stretch zitten, zitten 
er nog leerkansen bij die competentie. Dat komt later terug bij 
het actieplan.

 ✖ Voorbeeldsituaties 

Animator
• Je maakte een groot spel, maar tijdens de uitleg blijkt dat 

amper drie leden snappen waarover het gaat. (kinderen en 
jongeren begeleiden)

• Je medeleiding zou het programma voorzien, maar om half 
twee blijkt dat hij of zij dat vergeten is. Je hebt nog een half 
uurtje voor de werking begint. (activiteiten organiseren)

• Je medeleiding heeft je vandaag voor schut gezet tijdens een 
spel. De leden mochten van jou iets niet. Je medeleiding liet 
het even later wel toe, terwijl je dat zelfs van te voren anders 
had afgesproken. Je spreekt hem of haar hierop aan. (samen-
werken)

• Een van je leden zondert zich voor de zoveelste keer af 
van de groep tijdens het vieruurtje. Je medeleiding heeft je 
hierop al aangesproken en ze verwachten dat je hier iets mee 
doet. (veiligheid waarborgen)

• Een van je leden heeft een problematische thuissituatie en 
niet alle kinderen kunnen daar goed mee overweg. Een van 
de ouders spreekt je erover aan, maar je wilt de privacy van 
dat lid niet schenden. (respectvol handelen)

• Je moet vandaag de opening doen, maar het regent en de 
leden willen eigenlijk zo snel mogelijk naar binnen. Op de 
koop toe is het ook nog wafelverkoop, waar je iedereen voor 
warm moet maken. (enthousiasmeren)

Hoofdanimator
• Het is jouw verantwoordelijkheid om het planningsweekend 

en de taakverdeling in elkaar te steken, maar je hebt dat 
eigenlijk nog nooit gedaan. (activiteiten organiseren)

• Tijdens een activiteit heeft iemand van je leidingsploeg het 
serieus laten afweten, voor de zoveelste keer. Jij bent groeps-
leiding, dus er wordt naar jou gekeken om hem of haar 
hierover aan te spreken. (animatoren evalueren)

• Bij de taakverdeling is er iemand van de leiding heel en-
thousiast om de fuif te trekken, maar je weet dat die persoon 
daar nog te weinig ervaring mee heeft en je wilt eigenlijk 
niet dat die persoon die taak (alleen) op zich neemt. (anima-
toren evalueren)

• Tijdens de vergaderingen worden er stelselmatig gsm’s bo-
ven gehaald, terwijl er werd afgesproken dat die uit moeten 
tijdens de vergadering. Als groepsleiding spreek je de ploeg 
hierop aan. (eindverantwoordelijkheid nemen)
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• Enkele uren voor de start van de fuif blijkt dat er geen ge-
luidsinstallatie geregeld is. Als eindverantwoordelijke moet 
je nu beslissen wat je hiermee doet. (eindverantwoordelijk-
heid nemen)

• Voor jullie werkingssubsidies heeft de gemeente een ge-
updatete ledenlijst nodig. Het is jouw taak als verantwoor-
delijke om hiervoor te zorgen. (administratieve gegevens 
beheren)

• Het parochiecomité, dat eigenaar is van jullie lokaal, ontving 
een klacht van de buren over geluidsoverlast en vraagt aan 
jou als verantwoordelijke om eens met de buur in kwestie te 
gaan babbelen. (communiceren met verschillende partners)

Instructeur
• Je begeleidt voor de eerste keer een nieuwe cursus en tijdens 

de kennismaking met de deelnemers blijkt dat er wel een 
aantal ‘lastige’ deelnemers tussen zitten. Om de rest van de 
cursus aangenaam te laten verlopen, moet je hier iets mee 
doen. (deelnemers begeleiden)

• Een deelnemer wil de laatste dag vroeger vertrekken van de 
cursus. Hij vindt het niet eerlijk dat hij dan zijn attest niet 
krijgt en doet moeilijk. Jij ontvangt de klacht en moet hierop 
reageren. (deelnemers begeleiden)

• Je bent op cursus het materiaal aan het verzamelen voor 
een blok van morgen. Plots blijkt dat er niets mee is van dat 
materiaal, dus moet je de methodiek aanpassen. (vorming 
voorbereiden)

• Een van je deelnemers vraagt feedback over haar functione-
ren. (deelnemers evalueren)

• Tijdens de cursus is een van de deelnemers stoned. Ondanks 
de afspraken dat die deelnemer naar huis moet, beslis je 
om hem nog een kans te geven. De volgende dag belt de 
pedagogisch secretaris om uitleg. (eindverantwoordelijkheid 
nemen)

• De morgen van de cursus bellen er elf deelnemers af. Hier-
door is er een leefgroep minder en kunnen twee begeleiders 
niet bij een leefgroep staan. Jij moet beslissen wat er gebeurt. 
(eindverantwoordelijkheid nemen)

• De Afdeling Jeugd belt naar jou met de vraag om extra cur-
susgegevens. (administratieve gegevens beheren)

• De eigenaar van het cursushuis ontving een klacht over 
geluidsoverlast en vraagt aan jou als verantwoordelijke om 
met de buur in kwestie in gesprek te gaan. (communiceren 
met externen)

BLOK 5: TIJDSLIJN MET SCHARNIERMOMENTEN (35 MIN) 

DOELSTELLINGEN
• De deelnemers denken na over het proces dat ze hebben 

doorgemaakt tijdens hun stage, en identificeren scharnier-
momenten.

• De deelnemers formuleren vanuit hun verleden scharnier-
punten, en delen die met anderen.

• De deelnemers inspireren elkaar door de uitwisseling over 
hoe ze moeilijke scharnierpunten kunnen aanpakken.

MATERIAAL
• Papieren met een leeg doolhof
• Scharniersymbolen: politieagent, brug, enz.

AAN DE SLAG 
Bij dit blok gaat het over wat een helpende of een tegenwerkende 
factor was of kan zijn om te groeien.
Door die punten te bekijken, kunnen blokkades bruggetjes wor-
den en kunnen deelnemers vanuit hun stretchzone acties onder-
nemen om naar hun comfortzone te werken.
De deelnemers denken individueel na over hun afgelopen Chiro-
jaar en denken daarbij vooral aan de scharniermomenten.

• Op welke momenten heb ik iets geleerd?
• Wanneer voelde ik iets veranderen?
• Wanneer besefte ik dat ik gegroeid was?
• Wat heeft mij geholpen of tegengehouden in mijn groei?

Later koppelen ze die momenten terug in de groep. Zo kunnen 
ze elkaar helpen door hun ervaringen te delen.

OEFENING 1: BRENG JE STAGE IN BEELD (20 MIN) 
De deelnemers krijgen individueel een A3-blad met daarop een 
leeg doolhof getekend. Daarop gaan ze zelf hun afgelegde weg 
aanduiden.
Daarnaast krijgen ze een setje van twee keer zes prenten: een 
brug, een obstakel, een rood licht, een groen licht, een politie-
agent en een platte band. Kortom: allerlei dingen die ze kunnen 
tegenkomen op hun weg.

De deelnemers zetten zich allemaal apart. Ze denken na over de 
weg die ze hebben afgelegd van de cursus tot nu. Als die gemak-
kelijk was en alles redelijk vlot ging, kiezen ze een rechte weg. 
Hadden ze hier en daar wat tegenslag, of hebben ze dingen ge-
merkt die ze beter anders aangepakt hadden, dan kiezen ze een 
weg met wat kleine bochten. Vinden ze dat ze het anders aange-
pakt konden hebben of dat ze hier en daar een steek hebben laten 
vallen, dan kiezen ze een weg vol bochten of een omweg.
Die weg kan onderverdeeld worden in stukken, bijvoorbeeld als 
ze moeilijk vertrokken zijn maar dan een goede weg gevonden 
hebben. De wegen kunnen ook met kleuren aangeduid worden 
(groen- oranje- rood).

Wanneer ze de weg gekozen hebben, gaan ze kijken naar de 
scharnierpunten. Hierbij kan de weg nog altijd aangepast wor-
den als er hen nog dingen te binnen schieten.
Ze denken na welke momenten een belangrijke rol speelden op 
hun pad: momenten met tegenslag, hulp, vooruitgang of blok-
kades.
Ze kiezen voor elk moment het meest toepasselijke kaartje en 
plaatsen dat op de weg. Op die manier brengen ze hun weg in 
beeld.

Voor instructeurs is dit stukje niet zo makkelijk. Hun ervaring 
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met vorming ligt niet noodzakelijk in de stageperiode, maar 
soms ook tussen de KIC’s in. Dan loopt de weg over een andere 
periode. Het belangrijkste is dat er enkele leerkansen op de weg 
voorkomen.

Wegenkaart

Obstakels

OEFENING 2: UITWISSELEN EN TIPS (15 MIN)
Wanneer iedereen hiermee klaar is, gaan ze in een kring zitten 
en vertellen ze over hun scharniermomenten. De nadruk ligt op 
wat maakt dat het een scharniermoment was, en wat jou toen 
geholpen heeft, zodat anderen hier inspiratie uit kunnen halen 
om hun moeilijke scharniermomenten op te lossen.
Als andere deelnemers raad of tips hebben, of die situatie ook 
meegemaakt hebben, mogen ze inpikken en hun advies delen.

Mogelijke vragen voor de begeleiding:
• Waarom was dat een scharniermoment? Hoe merkte je dat?
• Wat maakte het moeilijk voor jou?
• Hoe ben je verder geraakt?
• Heeft iets of iemand extern geholpen of heb je jezelf verder 

geholpen?
• Wat had je nog kunnen doen?
• Heb je dit al eens in een andere situatie meegemaakt?
• Wat heeft je toen geholpen?

De deelnemers kunnen ideeën en tips noteren op hun profiel.

BLOK 6: ACTIEPLAN (30 MIN) 

DOELSTELLINGEN
• De deelnemers kiezen werkpunten voor de toekomst.
• De deelnemers formuleren concrete acties om verder te 

werken aan bepaalde competenties.
• De deelnemers kunnen in dialoog een concreet actieplan 

opstellen.

Tijdens de voorgaande blokken zijn de volgende doelstellingen 
beoogd:

• Iedereen weet wat we kunnen verstaan onder de concrete 
competenties.

• Iedereen heeft gereflecteerd over de acties waarin ze bewust 
of onbewust gewerkt hebben aan verschillende competen-
ties.

• Iedereen heeft gereflecteerd over hun afgelegde pad en de 
scharnierpunten op dit pad.

• Iedereen heeft gereflecteerd over hun paniekzone – comfort-
zone – stretchzone.

MATERIALEN
• Balpennen
• Actieplan: sjabloon
• Kritische vragen voor bij oefening 3 op strookjes

AAN DE SLAG 
De deelnemers kiezen op basis van hun ervaringen tijdens de 
voorgaande methodieken enkele competenties die ze willen op-
nemen in een actieplan, om zichzelf nog verder te ontwikkelen.

De deelnemers zien zelf verbeterpunten, en gaan hiermee aan 
de slag. Dat moeten niet per se slechte punten zijn. Ze kunnen 
er ook voor kiezen om een matig punt beter te maken. Het is 
de bedoeling dat de deelnemers binnen hun stretchzone werken.

OEFENING 1: IDOLEN VOOR VAARDIGHEDEN UIT JE STRETCH-
ZONE (15 MIN) 
Uit de oefening ‘Buiten de Zone’ halen de deelnemers de cate-
gorieën van vaardigheden die voor hen verbonden zijn aan hun 
comfortzone, stretchzone en paniekzone. In die oefening werd 
al vastgesteld dat er in de stretchzone het meeste ruimte is om 
te leren.

Tijdens deze oefening zetten de deelnemers zich per twee. Ze 
krijgen de opdracht om te focussen op de competenties die in 
hun stretchzone liggen. Kies er hier één uit. Denk aan iemand uit 
je omgeving die erg goed is in die competentie. 
Nadien ga je in gesprek met je dialoogpartner.

• Beschrijf die persoon aan je gesprekspartner.
• Geef enkele concrete situaties waaruit blijkt dat die persoon 

die competentie bezit.
• Bedenk hoe het komt dat die persoon daar goed in is.
• In dialoog ga je na hoe je hier beter in zou kunnen worden, 

welk initiatief je kunt nemen om hier verder in te oefenen. 
Probeer tijdens deze laatste fase met elkaar mee te denken, 
en noteer de acties kort, krachtig en duidelijk op het actie-
plan. Je kunt deze stap zien als een gezamenlijke brainstorm 
van ideeën en mogelijke stappen.

Als er nog tijd over is, kunnen ze dat ook nog voor een tweede of 
derde situatie bespreken.
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OEFENING 2: ‘HERKANSINGEN’ VOOR COMPETENTIES UIT JE 
PANIEKZONE (15 MIN) 
Tijdens de oefening ‘Buiten de Zone’ associëren de deelnemers 
sommige competenties met situaties die in hun paniekzone lig-
gen.
Een competentie aanpakken die in de paniekzone ligt, kan op 
twee verschillende manieren. Het belangrijkste hierbij is dat het 
doel is om een stap vooruit te zetten, niet per se om de compe-
tentie te verwerven.

1) Vertrek vanuit een panieksituatie uit je stage. Hoe zou die si-
tuatie eruit kunnen zien met iets minder paniek? Welke factoren 
kunnen er anders of wat zou helpen om de situatie al iets minder 
erg te maken?
Zijn dat externe of interne factoren? Kan ik ze beïnvloeden?
Is dit stapje haalbaar?

2) Vertrek vanuit een succeservaring uit je stage. Wat maakte dat 
dit zo goed liep? Welke eigenschappen of kwaliteiten van mezelf 
heb ik ingezet?
Kan ik die eigenschappen inzetten om de panieksituatie aan te 
pakken?
Probeer aan deze acties zodanig eigenschappen toe te voegen dat 
het een uitdagende activiteit voor je wordt, waarbij je werkt aan 
de competenties die voor jou gelinkt zijn aan de paniekzone.

Leg dit voor aan een andere deelnemer en bespreek ook zijn of 
haar voorstel. Is het haalbaar? Is het uitdagend genoeg? Zou je 
dit effectief kunnen realiseren in je huidige Chiroploeg? Is er een 
activiteit die eraan komt waar je deze acties aan kunt koppelen, 
en waarbij je dus deze competentie kunt oefenen?

Noteer de haalbare acties kort, krachtig en duidelijk op je actie-
plan, gelinkt aan de vooropgestelde competenties.

OEFENING 3: ACTIEPLAN SAMENSTELLEN + UITWISSELING  
(45 MIN) 
De deelnemers zitten nog even apart. Ze kiezen drie competen-
ties waar ze aan willen werken.

Criteria:
• Ze vinden ze zelf belangrijk.
• Het mogen hun laagst scorende zijn, maar dat moet niet per 

se.
• Het moeten ook niet per se degene zijn waar ze het makke-

lijkst aan kunt werken. Uitdaging is net iets interessanter.
• De bedoeling is om stappen vooruit te zetten, en te werken 

aan competenties. Niet om ze af te vinken!

Bij die competenties noteren ze specifieke situaties of activiteiten 
waarbij ze daarin kunnen oefenen, en eventuele aandachtspun-
ten of hulpmiddelen.

Bij de vorige twee oefeningen was er telkens een uitwisseling 
met één andere persoon. Op het einde van dit blok groeperen de 
deelnemers zich per vier, en krijg je zo de kans om je actieplan 
voor te stellen. De drie andere personen kunnen je actieplan nog 
versterken door vragen te stellen of nog extra suggesties te geven. 
De verschillende acties worden tijdens dit gesprek in een haalba-
re en wenselijke volgorde gelegd.

Mogelijke vragen:
• Waarom heb je voor deze competentie gekozen?
• In welke situatie kun je ze nog oefenen?

• Wat maakt dat dit nog moeilijk loopt voor jou?
• Waar wil je zeker op letten tijdens de activiteit?
• Zijn er factoren die jou kunnen helpen?
• Waar zit de uitdaging voor jou in deze activiteit?
• Hoe kun je achteraf aftoetsen of je gegroeid bent in deze 

competentie?

AFRONDEN (30 MIN) 

MATERIAAL
• Flappen
• Stiften, kleurtjes, pennen
• Knutselmateriaal om creatief mee aan de slag te gaan

De deelnemers maken op een creatieve manier een affiche over 
de punten waar ze nog mee verder willen gaan. Die nemen ze 
mee naar huis.
Wie dat wil, mag zijn of haar affiche in groep even voorstellen op 
het einde, maar dat is geen verplichting.

Gedurende dit half uur vullen deelnemers hun trajectboekje ver-
der aan met hulp van de begeleiding, zodat dit in orde is voor de 
afronding van hun stage.

]FOTO: VALERIE VANDERLOOY[
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BIJLAGEN 

MATERIAALLIJST

Meebrengen Twisterdraaischijf of kleurendobbelsteen 1 per groep

3 voorwerpen (die niet te hard aankomen) 1 per groep

Balpennen Minstens 1 per deelnemer

Kladpapier

Krijt op koer / stok in zand / touw / ... om cirkels te tekenen 

Flappen Minstens 1 per deelnemer

Stiften, kleurtjes, pennen

Knutselmateriaal om creatief mee aan de slag te gaan

Printen Papieren personenbingo 1 per deelnemer

3 competenties van het desbetreffende traject op aparte strookjes 2x per groep

Invulformulieren profiel 1 per deelnemer

Richtvragen op strookjes papier 1 per deelnemer

Papieren met een leeg doolhof 1 per deelnemer

Scharniersymbolen: politieagent, brug, enz. 2x per deelnemer

Actieplan: sjabloon 1 per deelnemer

Kritische vragen op strookjes voor bij oefening 3 1 per deelnemer
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PERSONENBINGO

Iemand met één zus Iemand met een hond
Iemand van wie de 

ouders gescheiden zijn
Iemand die rookt

Iemand die jogt
Iemand die graag 

frietjes eet
Iemand met een 

universitair diploma
Iemand die alleen woont

Iemand die met de fiets 
naar school of naar het 

werk gaat

Iemand die naar Thuis of 
Familie kijkt

Iemand die van 
rockmuziek houdt

Iemand die een 
instrument kan bespelen

Iemand die als 
lievelingsafdeling de 

rakwi’s heeft

Iemand die op 
skivakantie gaat

Iemand met een allergie
Iemand die geen 

tomaten lust

Iemand met één zus Iemand met een hond
Iemand van wie de 

ouders gescheiden zijn
Iemand die rookt

Iemand die jogt
Iemand die graag

frietjes eet
Iemand met een 

universitair diploma
Iemand die alleen woont

Iemand die met de fiets 
naar school of naar het 

werk gaat

Iemand die naar Thuis of 
Familie kijkt

Iemand die van 
rockmuziek houdt

Iemand die een 
instrument kan bespelen

Iemand die als 
lievelingsafdeling de 

rakwi’s heeft

Iemand die op 
skivakantie gaat

Iemand met een allergie
Iemand die geen 

tomaten lust
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STROOKJES MET COMPETENTIES

Animator

De veiligheid van kinderen en jongeren waarborgen
Je handelt probleemoplossend in onveilige situaties

Respectvol handelen
Je bent je bewust van je voorbeeldfunctie en handelt ernaar

Samenwerken
Je werkt op een constructieve manier samen met anderen aan dezelfde taak of een gemeenschappelijk resultaat

Hoofdanimator

Animatoren begeleiden
Je hebt aandacht voor elke animator en zijn of haar plaats in de groep

Communiceren met verschillende partners
Je communiceert met externen

Een team leiden
Je werkt aan een goede groepssfeer en bewaakt die

Instructeur

Vorming voorbereiden
Je selecteert gepaste werkvormen en technieken of werkt ze uit om te werken aan de competenties tijdens vor-
mingssessies

Vorming begeleiden
Je houdt rekening met de vormingsnoden en verwachtingen van de deelnemers

Administratieve gegevens beheren
Je weet welke administratieve gegevens nodig zijn om de vorming te organiseren en de veiligheid te garanderen
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ANEKDOTES UITWISSELEN

Mogelijke vragen om te stellen:
• Welke competenties kwamen hierbij aan bod?
• Ben je hier al in gegroeid?
• Op welke manier merk je dat?
• Waar had je het moeilijk mee?
• Wat wil je daar nog van leren?

Mogelijke vragen om te stellen:
• Welke competenties kwamen hierbij aan bod?
• Ben je hier al in gegroeid?
• Op welke manier merk je dat?
• Waar had je het moeilijk mee?
• Wat wil je daar nog van leren?

Mogelijke vragen om te stellen:
• Welke competenties kwamen hierbij aan bod?
• Ben je hier al in gegroeid?
• Op welke manier merk je dat?
• Waar had je het moeilijk mee?
• Wat wil je daar nog van leren?

Mogelijke vragen om te stellen:
• Welke competenties kwamen hierbij aan bod?
• Ben je hier al in gegroeid?
• Op welke manier merk je dat?
• Waar had je het moeilijk mee?
• Wat wil je daar nog van leren?

Mogelijke vragen om te stellen:
• Welke competenties kwamen hierbij aan bod?
• Ben je hier al in gegroeid?
• Op welke manier merk je dat?
• Waar had je het moeilijk mee?
• Wat wil je daar nog van leren?
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COMPETENTIEPROFIEL ANIMATOR

KINDEREN EN JONGEREN 
BEGELEIDEN

ACTIVITEITEN ORGANISEREN

OVER JEZELF REFLECTEREN ALS 
ANIMATOR

DE VEILIGHEID VAN KINDEREN EN 
JONGEREN WAARBORGEN

RESPECTVOL HANDELEN

SAMENWERKEN

ENTHOUSIASMEREN
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EXTRA VRAGEN: 

• Welke situaties / activiteiten zijn aan bod gekomen tijdens mijn stage ?
• Welke competentie kwam tijdens deze activiteit aan bod ?
• Wat merk ik daarvan ? Ben ik gegroeid op bepaalde punten ?
• Welke werkpunten had ik opgeschreven op het einde van de cursus en tijdens mijn stage ? 

• Hoe staat het daar nu mee ? 
• Zijn ze aan bod gekomen ? 
• Ben ik gegroeid ? 
• Zitten er nog leerkansen in ?

Als je profiel ingevuld is:

• In welke competentie ben ik echt goed ? Hierbij kleur je een kroontje. 
• Bij welke competenties staat er weinig of niets ? Wat betekent dat als er niets staat ? Bezit je 

deze competentie niet of is deze niet aan bod gekomen ? 
• Wil je daar iets mee doen ?
• Waar wil je nog graag iets mee doen ?
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COMPETENTIEPROFIEL HOOFDANIMATOR

ANIMATOREN BEGELEIDEN 

EEN GEHEEL AAN ACTIVITEITEN 
ORGANISEREN

OVER ZICHZELF REFLECTEREN ALS 
HOOFDANIMATOR

COMMUNICEREN MET 
VERSCHILLENDE PARTNERS

ANIMATOREN EVALUEREN

ANIMATOREN EVALUEREN

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS BEHEREN
DE EINDVERANTWOORDELIJKHEID 
NEMEN



EXTRA VRAGEN: 

• Welke situaties / activiteiten zijn aan bod gekomen tijdens mijn stage ?
• Welke competentie kwam tijdens deze activiteit aan bod ?
• Wat merk ik daarvan ? Ben ik gegroeid op bepaalde punten ?
• Welke werkpunten had ik opgeschreven op het einde van de cursus en tijdens mijn stage ? 

• Hoe staat het daar nu mee ? 
• Zijn ze aan bod gekomen ? 
• Ben ik gegroeid ? 
• Zitten er nog leerkansen in ?

Als je profiel ingevuld is:

• In welke competentie ben ik echt goed ? Hierbij kleur je een kroontje. 
• Bij welke competenties staat er weinig of niets ? Wat betekent dat als er niets staat ? Bezit je 

deze competentie niet of is deze niet aan bod gekomen ? 
• Wil je daar iets mee doen ?
• Waar wil je nog graag iets mee doen ?
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COMPETENTIEPROFIEL INSTRUCTEUR
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DEELNEMERS BEGELEIDEN
VORMING VOORBEREIDEN VORMING BEGELEIDEN

COMMUNICEREN MET 
VERSCHILLENDE PARTNERS

VORMING EVALUEREN

OVER ZICHZELF 
REFLECTEREN ALS 
INSTRUCTEUR

DE EINDVERANTWOORDELIJKHEID 
NEMEN

DEELNEMERS EVALUEREN

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS BEHEREN



EXTRA VRAGEN: 

• Welke situaties / activiteiten zijn aan bod gekomen tijdens mijn stage ?
• Welke competentie kwam tijdens deze activiteit aan bod ?
• Wat merk ik daarvan ? Ben ik gegroeid op bepaalde punten ?
• Welke werkpunten had ik opgeschreven op het einde van de cursus en tijdens mijn stage ? 

• Hoe staat het daar nu mee ? 
• Zijn ze aan bod gekomen ? 
• Ben ik gegroeid ? 
• Zitten er nog leerkansen in ?

Als je profiel ingevuld is:

• In welke competentie ben ik echt goed ? Hierbij kleur je een kroontje. 
• Bij welke competenties staat er weinig of niets ? Wat betekent dat als er niets staat ? Bezit je 

deze competentie niet of is deze niet aan bod gekomen ? 
• Wil je daar iets mee doen ?
• Waar wil je nog graag iets mee doen ?
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ENKELE RICHTVRAGEN BIJ ‘BUITEN DE ZONE’

• Hoe komt het dat je je in die zone plaatste?
• Wat maakt dat je je zo voelde?
• Welke factoren bepalen of je je goed voelt bij een competentie/handeling?
• Hoe zou je hier op een andere manier mee kunnen omgaan? Wat heb je daarvoor nodig?
• Wat heb je nodig om een uitdaging (stretch) aan te gaan?
• In welke zone functioneer je het beste?
• Wat doe je als de paniekzone in aantocht is?

• Hoe komt het dat je je in die zone plaatste?
• Wat maakt dat je je zo voelde?
• Welke factoren bepalen of je je goed voelt bij een competentie/handeling?
• Hoe zou je hier op een andere manier mee kunnen omgaan? Wat heb je daarvoor nodig?
• Wat heb je nodig om een uitdaging (stretch) aan te gaan?
• In welke zone functioneer je het beste?
• Wat doe je als de paniekzone in aantocht is?

• Hoe komt het dat je je in die zone plaatste?
• Wat maakt dat je je zo voelde?
• Welke factoren bepalen of je je goed voelt bij een competentie/handeling?
• Hoe zou je hier op een andere manier mee kunnen omgaan? Wat heb je daarvoor nodig?
• Wat heb je nodig om een uitdaging (stretch) aan te gaan?
• In welke zone functioneer je het beste?
• Wat doe je als de paniekzone in aantocht is?

• Hoe komt het dat je je in die zone plaatste?
• Wat maakt dat je je zo voelde?
• Welke factoren bepalen of je je goed voelt bij een competentie/handeling?
• Hoe zou je hier op een andere manier mee kunnen omgaan? Wat heb je daarvoor nodig?
• Wat heb je nodig om een uitdaging (stretch) aan te gaan?
• In welke zone functioneer je het beste?
• Wat doe je als de paniekzone in aantocht is?

• Hoe komt het dat je je in die zone plaatste?
• Wat maakt dat je je zo voelde?
• Welke factoren bepalen of je je goed voelt bij een competentie/handeling?
• Hoe zou je hier op een andere manier mee kunnen omgaan? Wat heb je daarvoor nodig?
• Wat heb je nodig om een uitdaging (stretch) aan te gaan?
• In welke zone functioneer je het beste?
• Wat doe je als de paniekzone in aantocht is?
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DOOLHOF SCHARNIERMOMENTEN
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SYMBOLEN SCHARNIERMOMENTEN 
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MOGELIJKE VRAGEN BIJ DE BESPREKING VAN HET ACTIEPLAN 

• Waarom heb je voor deze competentie gekozen?
• In welke situatie kun je ze nog oefenen?
• Wat maakt dat dit nog moeilijk loopt voor jou?
• Waar wil je zeker op letten tijdens de activiteit?
• Zijn er factoren die jou kunnen helpen?
• Waar zit de uitdaging voor jou in deze activiteit?
• Hoe kun je achteraf aftoetsen of je gegroeid bent in deze competentie?

• Waarom heb je voor deze competentie gekozen?
• In welke situatie kun je ze nog oefenen?
• Wat maakt dat dit nog moeilijk loopt voor jou?
• Waar wil je zeker op letten tijdens de activiteit?
• Zijn er factoren die jou kunnen helpen?
• Waar zit de uitdaging voor jou in deze activiteit?
• Hoe kun je achteraf aftoetsen of je gegroeid bent in deze competentie?

• Waarom heb je voor deze competentie gekozen?
• In welke situatie kun je ze nog oefenen?
• Wat maakt dat dit nog moeilijk loopt voor jou?
• Waar wil je zeker op letten tijdens de activiteit?
• Zijn er factoren die jou kunnen helpen?
• Waar zit de uitdaging voor jou in deze activiteit?
• Hoe kun je achteraf aftoetsen of je gegroeid bent in deze competentie?

• Waarom heb je voor deze competentie gekozen?
• In welke situatie kun je ze nog oefenen?
• Wat maakt dat dit nog moeilijk loopt voor jou?
• Waar wil je zeker op letten tijdens de activiteit?
• Zijn er factoren die jou kunnen helpen?
• Waar zit de uitdaging voor jou in deze activiteit?
• Hoe kun je achteraf aftoetsen of je gegroeid bent in deze competentie?

• Waarom heb je voor deze competentie gekozen?
• In welke situatie kun je ze nog oefenen?
• Wat maakt dat dit nog moeilijk loopt voor jou?
• Waar wil je zeker op letten tijdens de activiteit?
• Zijn er factoren die jou kunnen helpen?
• Waar zit de uitdaging voor jou in deze activiteit?
• Hoe kun je achteraf aftoetsen of je gegroeid bent in deze competentie?
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ACTIEPLAN 

AAN DEZE DRIE COMPETENTIES UIT MIJN STRETCHZONE WIL IK GRAAG VERDER WERKEN 

1) Concrete acties:

2) Concrete acties:

3) Concrete acties:

Wie is mijn idool en waarom?
Wat kan ik van hem/haar leren?
Hoe kan ik hier zelf in verbeteren?

COMPETENTIES VANUIT DE PANIEKZONE

Vertrekkend vanuit de paniekzone Vertrekkend vanuit de succeservaring

Concrete acties Concrete acties


