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Programma

Werken met groepen

Pauze

Stagebezoek: oefenen



Startdagen 13,14 en 15 nov

Programma (staat in de 1e jrs/BIO map) 
• kennismaken met elkaar, 

• handleiding/werkwijze HH doornemen, 

• kennismaken met de hulpvrager: ‘Hoe doe je dat?’

Voorbereidingen
• Programma voorbespreken met BIObegeleider

• Whats app groepen alvast aanmaken

• Mail sturen naar je eerstejaars met uitnodiging+link naar afgeschermde pagina 
(zie hiervoor ook 1e jrs map/BIO voor de uitnodiging in Word)

• Map aanmaken met dossiers eerstejaars, stageExcellijst aanvullen, hyperlinks

Rol tijdens inzetgesprekken vóór de startdagen



Kennis

Groepsdynamica, technieken, interventies, methodes uit… 

jullie rugzak

 Rosita - Omdenken

 Hanne - leiderschapsstijlen van Hershey en Blanchard

 Sander - theorie van Tuckman

 Hajar - Het vijf fasen model volgens Oomkes

 Jasmijn – Over de streep

 Puck - Roos van Leary

 Tamara – werkvorm Groepsdynamica / energizer



Uitdagingen en oplossingen

Ga met elkaar (twee+drietallen) in gesprek over:

• Wat lijkt jou de grootste uitdaging in de begeleiding 

van een GROEP. 

Bijv. Wat vind je moeilijk/eng, welke 

gedragingen irriteren jou het meest, welke 

situatie / dynamiek of interactie lijken je lastig? 

• Wat als dit straks tijdens je teambijeenkomst met je 

eerstejaars gebeurt. Hoe los je het op?

 Per drietal minimaal 2 uitdagingen op een flap met 

ideeën hoe hiermee om te gaan. Zo concreet 

mogelijk

 Presenteren aan de groep (pitch)



Piramide Bales (Sousa)





Oefening 1 stagebezoek

Casus

Hulpvrager: Volwassen met verstandelijke beperking

Jouw eerstejaars heeft aangegeven dat de hulpvrager heel 
graag wilt dat zij in het weekend op haar verjaardag komt. 
Ze vindt dit lastig, wil haar niet kwetsen maar ze wilt 
eigenlijk niet gaan.

Jij gaat met haar op stagebezoek en maakt dit bespreekbaar
met de hulpvrager.



Oefening 2 stagebezoek

Casus 

Hulpvrager: Moeder, drie kinderen. Eerstejaars

komt voor de middelste, een drukke jongen met 

Adhd. 

Eerstejaars heeft verteld aan moeder hoe ze op 

stage wordt begeleid. Hierbij kwam ter sprake dat 

ze ook dingen op papier zet. Moeder vraagt zich 

nu af wat er dan op papier staat over haar gezin 

en of ze dit mag lezen.



Tips

• Vragen, vragen, doorvragen, vragen als een OEN

• Nooit iets zeggen dat je niet zeker weet.

• Je representeert Handjehelpen, dus je mag NOOIT 

de organisatie afvallen. Wel zeggen dat je het fijn 

vindt om de mening van hulpvragers te horen.

• Vraag de hulpvrager altijd zelf feedback, hoe kan 

Handjehelpen de begeleiding verbeteren en zijn er 

al wensen voor volgend jaar!

• …. En alles wat eerder al besproken is…



Voor volgende week

Lees de eerstejaars (+ BIO) stagehandleidingen

Hoe breng je informatie over aan jouw groep 

eerstejaars zodat het beklijft?

Welke (presentatie) tips heb jij? 


