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Inleiding 
 

Mensen met het Syndroom van Down of een andere verstandelijke beperking hebben dromen, 
net als wij: vrienden, trouwen, een baan, een eigen huis. Om die droom te kunnen bereiken, zijn 
motivatie, doorzettingsvermogen, competenties en kansen nodig. Mensen met een 
verstandelijke beperking kunnen zich heel goed persoonlijk ontwikkelen, maar moeten daar wel 
vaak in uitgedaagd worden. 
 
Daarvoor zijn mensen in hun omgeving nodig; ouders, begeleiders, docenten, jobcoaches, 
vrijwilligers, enz. Deze mensen kunnen mensen met een verstandelijke beperking helpen bij het 
zelfstandig functioneren en de eigenwaarde versterken. Dat doen ze door: 

• Hen te vragen naar hun dromen en heel goed te luisteren; 

• Hen te stimuleren om hun grenzen te verkennen; 

• Hen te supporten bij hun dromen en plannen; 

• De dromen en ambities in kleine behapbare stukken te hakken; 

• Te helpen bij het zoeken naar een netwerk waarmee dingen opgepakt kunnen worden, 
dat hoeft niet alleen bij ouders en hulpverleners te zijn, vaak is er meer mogelijk. 
 
De training onderschrijft het belang van: 
 

• Vraag gestuurd 
o Wat zijn de wensen en benodigdheden van iemand met een beperking 

• Maatwerk 
o Iedereen is anders, de kracht is om een creatieve oplossing te vinden voor het 

individu 

• Eigen regie 
o De ervaring om te groeien, de eigen regie te voeren en contacten te maken zijn 

de basis voor de eigen ontwikkeling 

• Het netwerk 
o Een goed netwerk van familie, buren, vrienden om iemand heen creëert meer 

inclusie en mogelijkheden 

• Dialoog 
o Deze manier van spreken en echt luisteren naar de ander vergroot het 

zelfbewustzijn en zorgt ervoor dat er van elkaar geleerd wordt. 
 
De train de trainer handleiding die voor je ligt, sluit aan bij de training “vrijetijdsbesteding”. Deze 
is geschreven om begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking, in welke 
hoedanigheid ook, context en richtlijnen te geven om ze op een zo effectief mogelijke manier te 
begeleiden.  
 
Wij wensen jullie veel plezier bij het volgen van deze train de trainer. 
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1 Achtergrond & visie 
 
De zelfdeterminatie theorie en Person Centered Planning vormen de basis van waaruit deze 
training is ontworpen.  
 
De kern van de zelfdeterminatie theorie is de stelling dat er drie natuurlijke basisbehoeften zijn: 
competentie, verbondenheid en autonomie. En dat die, indien deze bevredigd worden, een 
optimale functionering en groei van een persoon toestaan. Ervaren dat je iets kunt (bijdragen), in 
verbinding staan met mensen en eigen regie kunnen nemen, zijn bovendien voor ieder mens 
belangrijk om kwaliteit van leven te ervaren. 
 
Person Centered Planning is erop gericht de eigen regie & 
participatie van mensen met het syndroom van Down of een 
andere verstandelijke beperking te bevorderen door inzicht te 
geven in: wie ben ik, wat wil ik en hoe kan ik dat organiseren? De 
persoonlijke en waarderende benadering en het betrekken van het 
netwerk waarbij de deelnemer zelf de regie heeft, zijn daarbij van 
groot belang.  
 
De waarderende benadering wil zeggen dat het goed is zoals 
iemand is, een persoon met een verstandelijke beperking hoeft 
niet ‘verbeterd’ te worden. En dat de focus ligt op wat er al goed 
gaat, wat iemand wil en wat daar dan voor nodig is in plaats van de 
focus te leggen op problemen en het oplossen daarvan. Deze 
insteek is veel prettiger en stimulerender om persoonlijk te 
ontwikkelen. 
 
Deze thema’s staan in relatie tot de centrale thema’s van de Verenigde Naties: 

• Autonomie 

• Volledige participatie 
 
Een van de meest centrale thema’s in de zorg rond mensen met een beperking is de eigen 
invloed. Er is heel lang gedacht dat mensen die niet goed zelf kunnen denken ook geen 
beslissingen voor zichzelf kunnen maken, maar nu weten we dat wanneer iemand geen invloed 
heeft op zijn eigen leven hij/zij ook niet kan groeien. Voor groei en zelfvertrouwen moet je 
kunnen ontdekken wat je kan en wat je wilt, maar op een veilige manier. 
De focus in de training ligt op inclusieve activiteiten: vrijetijdsbesteding zoals iedereen dit doet. 

 

Doelgroep 
 

Downkids International schrijft deze training voor: 

• Mensen met een verstandelijke beperking 

• Trainers 

• Mensen zonder verstandelijke beperking die te maken krijgen met deze doelgroep: 
o Professionals in de zorg  
o Vrijwilligers 
o Familie 

Dialoog (zie hst. 6.2) 
 
Laat toekomstige trainers 
ervaringen delen uit hun 
eigen leven als het gaat om 
het ervaren van:  
 

• Competentie  

• Verbondenheid  

• Autonomie 
 
Wanneer ervaarde jij dit 
wel en wanneer niet? Hoe 
was dat voor jou? 
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o Vrienden 

2 Ontwikkelingsgericht begeleiden 

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen zich 
persoonlijk ontwikkelen, maar moeten daarin meer gestimuleerd 
worden dan mensen zonder beperking. Daarvoor is het belangrijk 
om ontwikkelingsgericht te begeleiden. 

Bij ontwikkelingsgericht begeleiden gaat het om autonomie 
bevorderen en het versterken van de vaardigheden voor het 
leven van alledag, waaronder de sociaal-emotionele 
mogelijkheden. 

Dit gebeurt concreet in het bieden van een brug (mediator-
functie) tussen mens en wereld. Deze visie is gebaseerd op de 
theorieën van Vygotsky en Feuerstein. Zij richtten zich op het 
leren en breken een lans voor het uitdagen van de ontwikkeling 
bij mensen met een verstandelijke beperking. 

Centraal staat de gedachte dat mensen met een beperking die niet voldoende uit de 
vanzelfsprekende (directe vorm van) overdracht halen hierin ondersteuning behoeven (dus op 
een indirecte wijze). 

Taak van de begeleider: de werkelijkheid toegankelijk maken voor 
mensen met een beperking op basis van de respons van de 
deelnemer. Daarbij ligt een groot accent op het kijken naar hoe de 
deelnemer en omgeving interacteren. De rol van de begeleider kan 
stoppen wanneer duidelijk is dat de deelnemer zelf, onafhankelijk, 
vaardigheden kan uitvoeren, dat wil zeggen dat de transfer is 
geslaagd. 

Feuerstein is overtuigd dat elk mens op een hoger niveau van 
functioneren kan worden gebracht. Ontwikkelingsgericht 
begeleiden richt zich op de beweging van passief accepteren naar 
actief veranderen. 

Persoonlijke ontwikkeling kan plaatsvinden op diverse gebieden. 
Voor de ontwikkeling van autonomie en participatie zijn met name 
de volgende gebieden van belang: 

• Zelfbewustzijn vergroten; 

• Sociale vaardigheden ontwikkelen; 

• Zelfstandigheid vergroten; 

• Keuzevaardigheid ontwikkelen. 

Deze elementen hebben een plek in de training. 

Dialoog (zie hst. 6.2) 
 
Laat toekomstige trainers 
delen over ervaringen met 
ontwikkelingsgericht 
begeleiden. 
 
Ben je bekend met deze 
aanpak? Pas je het toe 
(bewust/onbewust)?  
 
Wissel voorbeelden uit.  

Oefening 
 
Nodig: blinddoek en 
parcours 
In tweetallen ga je elkaar 
begeleiden door het 
parcours zonder dat je de 
ander aanraakt. 
Je kan het parcours zo 
makkelijk of moeilijk maken 
als nodig is, maar zorg wel 
voor veiligheid. 
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2.1 Zelfbewustzijn vergroten 
Daarbij kun je denken aan inzicht in: 
Wie ben ik? Welke activiteiten passen bij mij? Wat vind 
ik prettig? Welke mensen heb ik graag om mij heen? 
Kijk ik televisie omdat ik het echt leuk vind of omdat ik 
niets beter te doen heb. Wat zijn de alternatieven? Deze 
onderwerpen kun je een plek geven in de training door 
door te vragen bij de deelnemers. 
 

2.2 Sociale vaardigheden ontwikkelen 
Bijvoorbeeld: presenteren, hulp vragen, initiatief nemen 
in sociale contacten, communiceren met mensen met 
en zonder handicap. Sociale vaardigheden ontwikkelen, 
maakt dat het makkelijker wordt om verbondenheid te 
ervaren. 
 
Persoonlijke verbinding en van waarde zijn, is belangrijk voor ieder mens. Dit draagt in hoge mate 
bij aan de kwaliteit van leven.  
 
In de training is daarom veel aandacht voor persoonlijke uitwisseling, worden deelnemers 
gestimuleerd gelijkgestemden te vinden. 
 

2.3 Zelfstandigheid vergroten 
Voorbeelden van zelfstandigheid vergroten zijn: initiatief nemen, creatief en oplossend vermogen 
ontwikkelen en je talenten inzetten voor een ander. Ontwikkeling op het gebied van 
zelfstandigheid geeft je de ervaring van competentie. 
 
Geef tijdens de training deelnemers die ervaring of expertise in te brengen hebben een rol. 
Voelen dat je niet alleen maar zorg en begeleiding ontvangt, maar deze ook aan anderen kan 
geven, doet een mens groeien. 
 
Bijvoorbeeld: is er iemand die de computer kan bedienen? Is er iemand die goed kan tekenen of 
presenteren? Is er iemand die ervaring heeft met de sportschool? Maak gebruik van zijn/haar 
bijdrage. 
 

2.4 Keuzevaardigheid ontwikkelen  
Mensen met een verstandelijke beperking kunnen eigen keuzes maken. Autonomie is belangrijk 
voor het welzijn van ieder mens. Het is belangrijk om dat al van jongs aan te stimuleren. Vaak is 
er veel voor mensen beslist, waardoor de keuze vaardigheid naar de achtergrond is verdwenen. 
Door eigen keuzes te maken, ontstaat intrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie leidt tot betere 
leerresultaten. 
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3 Van systeem denken naar persoonsgericht denken 
 
De zorgwereld denkt vaak in systemen. Bijvoorbeeld: De begeleider is er op donderdag en dus 
gaan we met zijn allen knutselen. Is donderdag wel een fijne dag voor iedereen? Houdt iedereen 
überhaupt van knutselen? 
 
Bijvoorbeeld: Je huisgenoten in jouw woonvorm zijn ook jouw 
vrienden. Is dat echt zo? Wat voor een mensen zou iemand zelf 
om zich heen creëren als hij daar de mogelijkheid toe had? 
Hoeveel keuzemogelijkheden heeft een persoon om zelf zijn 
vrienden te vinden? 
 
Het is belangrijk om de slag te maken van een systeemgerichte 
benadering naar een persoonsgerichte benaderen. Wat heeft 
iemand nodig om prettig te leven? Neem als uitgangspunt wie 
iemand is en wat bij iemand past. Durf uitzonderingen voor 
iemand te maken als dat behulpzaam is en creëer 
keuzemogelijkheden. Dat vergt een andere benadering van 
betrokkenen. Voor maatwerk is vaak meer creativiteit nodig. 
 

4 Omgaan met mensen met een beperking 
 

 
Mensen met een beperking zijn ook ‘gewoon’ mensen. 
Misschien voel je je onzeker in de omgang met hen. Dan 
kan het zijn dat je hen liever ontloopt, of dat je 
‘overdreven’ grappig en leuk met hen omgaat. Beide 
uitersten zijn niet wenselijk. Daarom geven we hier een 
aantal tips om je te helpen in de omgang met mensen met 
een beperking.  
 

4.1 Do  

• Praat zoals je normaal ook praat, gebruik je normale stem. 
• Praat niet over hen, maar met hen 
• Gebruik eenvoudige woorden. Leg moeilijke woorden uit. 
• Maak gebruik van illustraties die niet te kinderachtig zijn als je te maken hebt met 

volwassenen. 
• Gebruik voorbeelden uit het dagelijks leven. 
• De meeste mensen zijn gebaat bij een duidelijke opbouw van een bijeenkomst.  
• Wisselingen zijn over het algemeen geen enkel probleem, mits ze tijdig worden benoemd en 

toegelicht. 
• Houd je eigen lichaamsgrenzen in acht in het contact. Als jij geen knuffel wil, is dat oké! 
• Bespreek met de (ouders of begeleiding van de) persoon met een verstandelijke beperking 

hoe zij betrokken willen worden bij de informatie. Worden mails op prijs gesteld?  

Dialoog  (zie hst. 6.2) 
 
Laat toekomstige trainers 
delen over ervaringen met 
systeem- en 
persoonsgericht denken en 
werken. 
 
Herken jij dit in je 
omgeving? 
 
Wissel voorbeelden uit.  
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4.2 Don’t 

• Pas op voor ‘onderwaardering’. Mensen met een beperking 
zijn vaak tot veel meer in staat dan je in eerste instantie 
inschat. Als iemand zijn eigen jas dicht kan doen, neem dit 
dan niet over. 

• Praat niet op een kinderachtige toon. 
• Negeer ze niet, zowel tijdens een les, op straat, bij de 

communicatie en informatievoorziening. 
• Voorkom overprikkeling.  
• Denk niet dat het allemaal vanzelf wel goed gaat. 
• Praat niet over hen, maar met hen. 

 

5 Voorwaarden voor leren 
 

De voorwaarden om effectief te leren zijn voor alle mensen hetzelfde, maar voor mensen met 
een beperking zijn er een aantal zaken extra belangrijk. Helemaal als je wilt dat er langdurig 
rendement is. 
 

5.1 Relatie  
Leren ontstaat vanuit een goede relatie tussen coach en deelnemer. Er is sprake van 
gelijkwaardigheid en wederzijds vertrouwen. De coach vertrouwt altijd op een positief 
eindresultaat voor de deelnemer.  ‘Het gaat je lukken en je kan het’ zijn dan ook uitspraken die je 
veelvuldig hoort. De coach heeft een waarderende benadering: het is goed zoals je bent. De 
coach straalt rust en vertrouwen uit en laat dit ook in de non-verbale communicatie zien. 
 

5.2  Veiligheid 
Als je mag zijn wie je bent, weet waar je aan toe bent en er naar je geluisterd wordt, voel je je 
veilig en ontstaat ruimte om te ontwikkelen. 
 
Daarvoor is het belangrijk dat:  
 

• De trainer/begeleider duidelijk aangeeft wat de deelnemer kan verwachten; 

• De trainer/begeleider duidelijke taal gebruikt, waardoor ene gevoel van competentie 
ontstaat; 

• Er een veilige omgeving is waar fouten gemaakt mogen worden; 

• In het contact met de deelnemer ruimte is voor een zorgvuldige kennismaking en 
uitwisseling, het leren van elkaar; 

• Deelnemers niet gedwongen worden om mee te doen of te praten, van luisteren en kijken 
kun je ook leren, nodig ze uit op hun vrije wil; 

• De activiteiten van de deelnemers worden aangeboden in haalbare stappen; 

• De deelnemer positief benaderd wordt, dat helpt bij zijn zelfvertrouwen; 

• De trainer/begeleider geduldig is; 

• De trainer/begeleider zorgt voor voldoende ondersteunende communicatie, zodat eenieder 
kan participeren. 

Oefening 
 
Ga in drietallen ga je in 
gesprek, het gesprek dat je 
voert gaat over één van 
jullie en je praat dus over 
diegene en niet met de 
persoon. De persoon waar 
het om gaat vertelt 
achteraf hoe dit voelde, 
daarna rouleer je. 
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5.3 Uitdaging 
Naast veiligheid is het ook van belang dat deelnemers uitgedaagd worden. Het gaat om het 
evenwicht ‘not too loose en not too tight’. 
 
Daarvoor is het belangrijk dat: 

• De stappen voldoende uitdaging hebben, zodat de deelnemer kan groeien; 

• De trainer aansluit bij wat de deelnemer al wel weet/kan en waar de ontwikkeling ligt; 

• Bij elke activiteit wordt er een brug geslagen naar andere contexten, situaties. De 
vaardigheden worden direct vertaald naar de praktijk; 

• De deelnemer wordt gestimuleerd om zijn eigen kwaliteiten 
en oplossingen in te zetten om zijn eigen stijl te ontwikkelen; 

• Deelnemers een rol krijgen in de lessen als ze 
vaardigheden/kennis hebben die daarvoor bruikbaar zijn. 

 

5.4 Herhaling 
 Het is belangrijk dat elke keer wordt: 

• Teruggekeken op de vorige les; 

• Verteld wat er gaat gebeuren;  

• Teruggekeken na de les op wat er is gedaan. 
 

Als het netwerk wordt ingezet om het geleerde te blijven 
toepassen en verder te ontwikkelen, wordt het rendement 
groter. 
 
Door afwisseling tussen de activiteiten, kunnen deelnemers op 
verschillende manieren leren. 
 

5.5 Prettige omgeving 
Ook de ruimte moet een positief effect hebben op de deelnemer, hierbij valt te denken aan een 
prikkelarme omgeving als er concentratie vereist is, maar ook herkenbaarheid in de opstelling van 
tafels en stoelen. De drie RRR (rust, regelmaat en reinheid) zijn hierbij een leidraad. 
 

5.6 Samenwerken 
Samenwerking is geen voorwaarde om te leren, maar draagt wel in hoge mate bij aan het 
leereffect en het gevoel van verbondenheid. Bovendien verbeter je meteen sociale vaardigheden. 
Daarnaast leidt samenwerkend leren tot: 

• Beter leren en een betere transfer naar nieuwe situaties; 
• Betere onderlinge verhoudingen in een groep; 
• Meer welbevinden, eigenwaarde en sociale ondersteuning; 
• Een grotere motivatie 
• Ontwikkeling van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 

Bij samenwerkend leren ligt het accent op de volgende vaardigheden: 

• Goed en actief luisteren; 
• Elkaar helpen; 

Dialoog (zie hst. 6.2.) 
 
Denk eens terug aan je 
schooltijd en beantwoord 
dan onderstaande vragen; 
- Wie was jouw favoriete 

leraar of andere 
persoon van wie je veel 
hebt geleerd? 

- Waarom? Wat deed 
hij/zij dat je dat nu nog 
weet? 

- Wat kan je van 
hem/haar meenemen 
in jouw begeleiding? 
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• Elkaar vragen stellen; 
• Samen beslissingen nemen; 
• Respect voor de ander; 
• Conflicten oplossen; 
• Iedereen erbij betrekken en verantwoordelijk maken; 
• Met en van elkaar leren door gestructureerd samenwerken. 

 

6 Lesopbouw 
 

6.1 Onderdelen 
De training bestaat uit een aantal onderdelen: 
 

• Wat is vrije tijd? 

• Hoe kies ik wat ik leuk vind? 

• Hoe maak ik mijn eigen actieplan? 

• Oefenen met rollenspel 

• Presenteren van het persoonlijk plan 

• Oefenen in de praktijk 

 

6.2 Getrainde competenties 
In de lessen worden de volgende competenties getraind; 

• Zelfbewustzijn 

• Sociale vaardigheden 

• Assertiviteit 

• Creativiteit en oplossend 
vermogen 

• Presentatie vaardigheden 

• Hulp vragen en gebruik maken 
van het netwerk 

• Keuzes leren maken 

• Communicatie 

• Oriëntatie  
 

6.3 Opbouw lescyclus en achterliggende gedachte 
De training bestaat uit een lessenserie van 5 lessen die, afhankelijk van de groep, tussen de 60 

min en 120 minuten per les duurt. 

De training is als volgt op gebouwd: 

• Kennismaken 
o Met elkaar 

▪ Belangrijke basis voor veiligheid en om van elkaar te leren. 
o Met het onderwerp Vrije Tijd 

▪ De deelnemers verbreden hun blik ten aanzien van vrijetijdbesteding. 

• Zelfbewustzijn vergroten 
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o Wie ben ik en wat past bij mij? 
o Wat vind ik leuk? 

▪ Zij oefenen met zelfreflectie 
o Leren kiezen 

• Dromen en plannen maken 
o Autonomie en zelfstandigheid vergroten 

• Presenteren van het plan 
o Staan voor wat je wilt 

• Netwerk betrekken 
o Wie heb ik naast mijn ouders/begeleiders nog 

meer om iets mee te kunnen doen of om een 
vraag te kunnen stellen? 

o Betrekken van het netwerk is een van de 

voorwaarden om te komen tot de uitvoering van 

het eigen plan. 

• Oefenen door te doen 
 
Structureel het plan erbij pakken en bijstellen waar nodig is, is een continu dynamisch proces. 

 

6.4 Opbouw afzonderlijke lessen 
De lessen hebben steeds een herkenbare structuur: 

• Terugblikken op vorige les. 
o Wat hebben we gedaan; 
o Wat hebben we geleerd; 
o Hoe vond je het om te doen; 
o Wat kan er anders/beter? 

• Vertellen wat je gaat doen. 
o Laat voorbeelden zien, illustreer je instructie met 

een verhaal en afbeeldingen.  

• Uitvoeren. 

• Evalueren (en herhalen: wat hebben we geleerd). 
o Hoe is het gegaan? 
o Hoe vond je het om te doen?  

o Vooruitkijken naar volgende les. 
 
Belangrijke element in de lessen zijn: 

• Herhaling 

• Een rol geven aan deelnemers die al onderdelen weten/kunnen 
o Zij delen hun kennis/ervaring. 
o Zij helpen anderen.

Oefening 
 
Bekijk de lesopbouw en de 
lessen in de 
trainershandleiding. Wissel 
uit wat logisch en duidelijk 
is en wat nog toelichting 
behoeft. Leer van elkaar. 
 

 

Oefening 
 
Bereid een les voor uit de 
trainershandleiding. Deel in 
tweetallen hoe je het hebt 
aangepakt. 
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7 Werkvormen 
 
De training kent verschillende werkvormen die tot doel hebben om deelnemers actiever regie te 
laten nemen als het gaat om hun invulling van hun vrije tijd, zodat meer autonomie, 
verbondenheid ontstaan en zij meer competentie ervaren. 
 
Om de onderdelen: 

• Kennismaken; 

• Zelfbewustzijn vergroten;  

• Dromen en plannen maken; 

• Presenteren van het plan; 

• Netwerk betrekken; 

• Oefenen door te doen; 
zo goed mogelijk te begeleiden, wordt een aantal werk- en 
spelvormen ingezet. 
 
Zie ook de trainershandleiding voor meer toelichting. 
 

7.1 Kringgesprek

Het kringgesprek is een goede start van elke les. Het gaat om 
samen doen, samen leren, samen beleven, om plannen 
maken en met elkaar zorgen voor een goede werksfeer. De 
gesprekken stimuleren de behoefte van mensen om te 
communiceren. In onze moderne samenleving wordt steeds 
meer een beroep gedaan op taalvaardigheid van kinderen en 
volwassenen. Een goede taalvaardigheid maakt "mondig", 
onafhankelijk en zelfstandig.  
 
Bewust wordt voor een kringopstelling gekozen. Zo kunnen ze 
elkaar allemaal aankijken, dat geeft mogelijkheden tot een onbelemmerde uitwisseling, tot een 
wezenlijke betrokkenheid en de beleving van gelijkwaardigheid. Om te zorgen dat de verteller zijn 
verhaal kan vertellen kan gebruik gemaakt worden van het praatstokje, degene die het 
praatstokje vast heeft is aan de beurt om zijn/haar verhaal te doen. 

De Freinetbeweging www.freinet.nl info@freinet.nl  

7.1.1 Praatkaarten gebruiken 
Een kringgesprek kan ook gevoerd worden aan de hand van praatkaarten. Dit geeft structuur aan 
het gesprek. De praatkaarten zijn in de trainershandleiding te vinden. 
 

7.2 Dialoog 
Een dialoog is een onderzoekend gesprek waarbij de waarheid in het midden ligt en luisteren 
belangrijker is dan spreken. Dialoog is niet iets dat je even snel leert of inzet. Het vraagt een hoop 
van jou en je mede-gesprekspartners. Inzicht krijgen (en later hebben) in de kenmerken, de 
regels, de voorwaarden en de vaardigheden van een werkelijke dialoog is cruciaal voor een 
Dialoog met een hoofdletter. Dialoogvaardigheden leer je door oefening en door meer oefenen 

Kringgesprek  
 
Ga met deelnemers in 
gesprek over de do’s en 
dont’s uit hoofdstuk 3.  
 
Wat vind je ervan? 
 
Waar ligt jouw kracht als 
het gaat om omgaan met 
mensen met een 
verstandelijke beperking?  
 
Wat vind je lastig? 
 
Laat het contrast zien met 
de dialoog: 

• Neem sterk de leiding 
in het gesprek. 

• Geef deelnemers de 
beurt. 

• Doe zelf niet mee met 
het gesprek. 

mailto:info@freinet.nl
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leer je ze verder te verfijnen en te ontwikkelen. De ervaring heeft geleerd dat mensen met een 
verstandelijke beperking het principe van de dialoog over het algemeen heel goed snappen en 
kunnen toepassen.  
 

7.2.1 Verschil dialoog en discussie 
Een dialoog is een gesprek tussen twee of meer mensen waarin 
je persoonlijk spreekt en een open luisterhouding aanneemt. 
Een dialoog is de tegenhanger van een debat of discussie. Het 
gaat het niet om overtuigen, maar om ervaringen en 
verschillende perspectieven delen. Geen strijdtoneel, maar een 
onderzoeksveld. 
 

7.2.2 Waar gaat een dialooggesprek over? 
Een dialooggesprek kan over allerlei onderwerpen gaan. Een 
gesprek wordt een dialoog als jij jezelf als individu inbrengt en 
je jezelf tegelijkertijd open wilt stellen voor de ervaringen en zienswijzen van anderen. Je 
gesprekspartners fungeren als spiegel.  
 

7.2.3 Spelregels 
Met elkaar in dialoog gaan, lukt alleen maar als alle sprekers de bereidheid hebben om dialogisch 
te spreken. Om met dezelfde uitgangspunten het gesprek in te gaan, hebben we zogenaamde 
‘spelregels voor de dialoog’ geformuleerd.  
 
Vooraf aan het gesprek is het van belang de spelregels te benoemen, na te gaan of deze voor 
iedereen duidelijk zijn en of eenieder bereid is volgens deze spelregels te spreken. 

Om de regels van dialoog uit te leggen kun je de vijf vingers gebruiken van een hand.  

Dat is ‘handig’ (letterlijk) om te onthouden.  

 

 

 

 

 

Oefening 
 
➔ Lees het verhaal voor 

van de olifant en de 
blinden 

➔ Bespreek het verschil 
tussen dialoog, 
kringgesprek en andere 
vormen van gesprek uit 
het dagelijks leven.  
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1. In je duim zit: goed luisteren (de duim steek je ook op wanneer je iets goed vindt) 
2. In je wijsvinger steekt: niet te vlug je mening op tafel leggen, niet schieten op de ander (de 

wijsvinger wordt nogal eens gebruikt om schuldigen aan te wijzen), je spreekt altijd vanuit 
ik: ‘ik ervaar’, ‘ik zie’, geen ‘het is zo’ of ‘men zegt’. 

3. Met de middenvinger wordt bedoeld: stel heel veel goede vragen (de middenvinger is 
daarom ook de langste vinger) 

4. De ringvinger staat voor: bouw verder op de ideeën van de ander en respecteer de ander 
(de ring aan een ringvinger wijst immers op verbondenheid) 

5. De pink ten slotte zegt: hou het kort en bondig als je iets zegt (de pink is niet voor niets de 
kleinste vinger

7.2.4 Verhaal van de olifant en de blinden
 

Voorbij Ghor was een stad, wiens inwoners allemaal blind waren. Op een 
dag kwam er een koning met zijn hofhouding en zijn leger naar deze stad 
en zette daar zijn kamp op. Deze koning bezat een olifant, die hij 
gebruikte om ontzag af te dwingen bij de mensen. De mensen stonden 
te popelen om de olifant te zien en sommige blinden renden vooruit om 
te ontdekken wat het was. En omdat ze geen idee hadden wat de vorm 
of het uiterlijk van de olifant was, verzamelden ze informatie door een 

gedeelte ervan te betasten. Ieder van hen dacht dat hij iets begrepen had, omdat hij een gedeelte 
op de tast onderzocht had.  
 
Toen ze met het nieuws terugkwamen bij hun stadgenoten, werden ze onmiddellijk omgeven 
door mensen, die nauwelijks konden wachten om van hen - die het zelf verkeerd begrepen 
hadden - te horen wat ze dachten dat de waarheid was. Ze stelden vragen over de vorm en het 
uiterlijk van de olifant en ze luisterden naar wat hen daarover werd verteld. De man die het oor 
had aangeraakt werd gevraagd om de aard van de olifant te beschrijven en hij zei: “Het is een 
groot, ruw ding, zo groot als een tapijt”. Degene die de slurf had aangeraakt zei: “Ik weet wat het 
is. Het is een rechte en holle pijp, vreselijk en vernietigend”. Degene die een poot had onderzocht 
zei: “Het is krachtig en stevig, zoals een pilaar”. Elke persoon beschreef de olifant overeenkomstig 
een eerder opgedane ervaring, iets waarmee zij hem konden vergelijken. Toen begonnen zij te 
discussiëren. “Jouw olifant was niet de echte, de jouwe was illusie, de mijne is de enige echte”, 
enzovoort.  

Later legde de drijver hen uit: “Niemand kan een volledig beeld van de olifant hebben. Het enige 
wat jullie kunnen doen is al jullie verschillende ervaringen van ‘olifant’ bij elkaar brengen en uit al 
deze ervaringen kunnen jullie je een beeld vormen van een nieuw schepsel dat bekend staat als 
‘olifant’.  

Het is de som van al deze delen en iets meer dat het hele schepsel ‘olifant’ vertegenwoordigt. 

 

Verschil dialoog en kringgesprek 

Dialoog Kringgesprek 

Je spreekt vanuit ‘ik’ en stelt oordelen uit. Geen spreekregels. 

Focus ligt op luisteren (naar jezelf en de ander). Geen bewuste focus op spreken of luisteren. 
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Focus ligt op het delen van ervaringen en dromen. Focus ligt op delen van wat je weet, kunt of vindt. 

Trainer begeleidt het gesprek en doet zelf mee. Trainer leidt het gesprek en doet zelf niet mee. 

Verloop van het gesprek is ongewis.  Gesprek heeft duidelijke structuur, trainer heeft de 
regie over welke vraag op tafel komt en wie er praat. 

Deelnemers spreken uit vrije wil, niets hoeft. Luisteren 
is ook deelnemen. 

Deelnemers krijgen een beurt, worden gestimuleerd te 
spreken.  

 

7.3 Spelvormen 
Gekozen is voor de volgende spelvormen:  

• Rollenspel 

• Ren je rot 

• Memory 

• Praatstok maken 

• Omgaan met geld 
 
In de bijlage van de trainershandleiding vind je meer uitleg en materialen. 

 

7.3.1 Rollenspel 
De rollenspellen hebben als doel het geleerde toe te passen en te beleven. Door herhaaldelijk te 
oefenen en naar elkaar te kijken is er op spelenderwijs herhaling in het leerproces. 
 
Door praktische situaties vooraf na te spelen, worden deelnemers aan de training voorbereid op 
de toekomstige activiteit. Deelnemers die al kennis en vaardigheden hebben, kunnen als 
voorbeeld dienen in de na te spelen situaties. 
 

7.3.2 Ren je Rot 
Ren je rot is een dynamische spelvorm. Bij Ren je Rot zijn er twee 
plekken in de ruimten. Bijvoorbeeld een plek die aangeduid wordt 
met een kleur en/of letter en een plek die aangeduid wordt met 
een andere kleur en/of letter. Deze worden aangegeven met een 
vel papier op de muur of de grond. De trainer stelt een vraag en 
geeft twee antwoordopties, de deelnemers gaan naar de plek 
waarvan zij het denken dat het goed/passend is. 
 
Bijvoorbeeld: 
“Ik houd van sport in mijn vrije tijd.” 
 
Rood A = ja 
Blauw B = nee 
 
➔ Ren naar de juiste kleur of letter. 

 
“Hoe vind ik het om een eigen vrijetijdsplan te maken?” 
 
Rood A = moeilijk 
Blauw B = makkelijk 

Oefening 
 
Doe een Ren je Rot 
oefening op de tweede 
trainingsbijeenkomst, stel 
vragen over de eerste 
bijeenkomst en geef daarbij 
twee antwoordopties 
waaruit men kan kiezen. 
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➔ Ren naar de juiste kleur of letter. 

 
Je kunt het ook met de foto’s van de vrije tijdskeuze aan de muur doen. Welke activiteit vind jij 
het allerleukste? 
 
➔ Ren naar de juiste foto 
➔ Kijk rond wat de anderen gekozen hebben. 

 
Als de deelnemers naar de juiste plek zijn gegaan, kun je hen als trainer bevragen: waarom sta je 
hier? Weet je het zeker? 
 
Ren je rot kun je gebruiken om: 

• Terug te kijken op de vorige les door middel van een actief spel -> herhaling 

• Zelfbewustzijn en autonomie te bevorderen -> wat vind ik? 

• Van elkaar te leren 
 
In de opbouw van de lessen komt Ren je Rot een paar keer terug. In de trainershandleiding staat 
meer informatie over het spel. 
 

7.3.3 Memory 
Bij het spel memory maak je koppels van twee dezelfde kaartjes. In deze trainingshandleiding zit 
een spel met afbeeldingen van vrijetijdsbesteding. 
 

7.3.4 Praatstok maken 
Als creatief onderdeel van de lessen kun je met de deelnemers een praatstok maken. Deze kan 
gebruikt worden voor de dialoog- en kringgesprekken. 
 

7.3.5 Omgaan met geld 
In de trainershandleiding vind je voorbeelden van geld. Met dit geld kun je oefenen tijdens de 
rollenspelen. Ook kun je kijken in hoeverre de deelnemers geld herkennen en daarmee oefenen. 
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8 Draaiboek train the trainer training 
 
Uitgangspunt van dit draaiboek is dat de train the trainer training drie dagdelen duurt. 
 

8.1 Belangrijke elementen  
Dit stappenplan is zo opgebouwd dat o.a. de volgende elementen een rol hebben: 

• Zorgvuldige kennismaking. 
o Zowel met elkaar als met de materie. Dit is belangrijk voor het leggen van een 

veilige basis. Context hebben, is belangrijk om je te kunnen concentreren op 
je eigen leerproces.  

• Reflecteren op de visie en achtergrond. 
o Tijdens de training reflecteren we zorgvuldig op de visie en achtergrond van 

waaruit de training ontworpen is. Hoe sta jij erin? Deze basis is noodzakelijk 
om trainers met de juiste intentie aan de slag te laten gaan. 

• Aandacht voor inbreng & vaardigheden van de deelnemers.  
o Samen weten we meer en het is prettig als je op waarde geschat wordt.  

• Zorgvuldige opbouw en herhaling. 

• Leren door te doen. 
o In de train the trainer worden diverse werkvormen ervaren door de 

deelnemers. Hoe is het om in dialoog te zijn, aan een kringgesprek of Ren je 
Rot mee te doen? Hoe is het om een les voor te bereiden en het werkboek in 
te vullen?  

 
Al deze elementen hebben ook een rol in de training zelf. Ze zijn zowel belangrijk voor 
mensen met en zonder beperking. Als je zaken toegankelijk maakt voor mensen met een 
verstandelijke beperking, vindt iedereen dat eigenlijk prettig. 
 

8.2 Voorbereiding 
Lees vooraf aan het geven van deze training de volgende documenten: 

• Handleiding Train the trainer 

• Trainingshandleiding  

• Werkboek 
 
Zorg dat je je vooraf aan de training de volgende vaardigheden hebt eigengemaakt: 

• Vertaling visie & achtergrond training naar de eigen praktijk 

• Dialoog 

• Kringgesprek 
 

Mee te nemen materialen:  

• Geprinte handleiding train the trainer, trainingshandleiding en werkboek voor elke 
deelnemer 

• Namenlijst deelnemers  

• Flip-over vellen (of flip-over standaard regelen) 

• Voorbeeld leskist met: 
o Stiften (dik en dun) 
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o Papier 
o Schaar 
o Schilderstape 
o Memory (uit trainingshandleiding) 
o Praatkaarten (trainingshandleiding) 
o Praatstok of ander spreeksymbool (bijvoorbeeld steen) 

 

8.3 Draaiboek training (3 dagdelen) 
Dit draaiboek is een richtlijn waarin de elementen uit hst. 7.1. verwerkt zijn. Dit is uiteraard 
naar eigen inzicht aan te passen. 
 

8.3.1 Bijeenkomst 1 (hele dag) 

• Geprinte handleiding train the trainer, trainingshandleiding en werkboek klaarleggen 
• Programma op flipover schrijven & ophangen  

➔ Maak het schema zoals je dat voor mensen met een verstandelijke 
beperking zou doen 

➔ Vertel waarom je het zo opgeschreven/getekend hebt. 

• Bij binnenkomst deelnemers naambordje van wit A-4 vel laten maken 

• Intro 
o Wat gaan we vandaag doen? (Toelichten programma flip-over) 
o Tijd lunch en einde dag benoemen 
o Leg uit wat dialoog is en benoem de spreekregels (hst. 6.2) 

• Kennismaken  
o Wie ben je, waarom hier, wat kom je halen & brengen? 
o Luisteroefening: laat de linker buurman een paar tekeningetjes maken op het 

naambordje van de verteller om de kern weer te geven van het gezegde. 

• Visie & achtergrond training 
o Visie & achtergrond toelichten 
o Dialoog voeren over verbondenheid, competentie en autonomie (groen kader 

inleiding) 
➔ Doe zelf mee aan het gesprek. 
➔ Gebruik de praatstok. 

 
KLEINE PAUZE 
 

• Dialoog voeren over ontwikkelingsgericht begeleiden (groen kader hoofdstuk 1) 

• Oefening begeleiding met blinddoek (groen kader hoofdstuk 1) 

• Dialoog voeren over systeem- en persoonsgericht werken (groen kader hoofdstuk 2) 
➔ De dialoog gesprekken kunnen plenair (afhankelijk van de groepsgrootte) 

of in kleinere groepjes, dit kost minder tijd. 
➔ Gebruik geen praatstok om het verschil te ervaren (vraag deelnemers 

naar verschil met en zonder praatstok). 
➔  

LUNCH 
 

• Verder met visie & achtergrond training 
o Oefening praten over in plaats van praten met (groen kader hoofdstuk 3) 
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o Kringgesprek voeren over omgaan met mensen met een beperking (groen 
kader hoofdstuk 6) 

➔ Laat duidelijk het contrast zien met een dialoog door sterk de leiding 
te nemen en mensen een beurt te geven, doe zelf niet mee, gebruik 
indien gewenst een praatstok. 

o Besprek het verschil tussen dialoog, kringgesprek en andere vormen van 
uitwisseling uit het dagelijks leven. 

o Lees het verhaal van de olifant en de blinden voor (hst 6.) 

• Voorwaarden voor leren 
o Dialoog in tweetallen voeren over favoriete leraar, wat kun je gebruiken in je 

werk als trainer? (groen kader hoofdstuk 4) 
o Voorwaarden voor leren toelichten. 

 
KLEINE PAUZE 

 

• Lesopbouw (hst 5.) toelichten 

• Vooruitkijken naar dag 2 
o We gaan dan verder aan het werk met de inhoud van de training en de 

werkvormen. 
o Lees de train the trainer, trainingshandleiding en bekijk werkboekje. 
o Bereid een les voor uit de training. 
o Oefen met dialoogspelregels en kijk waar je dialoog en discussie tegenkomt in 

je dagelijks leven. 

• Terugkijken op de dag 
o Hoe heb je deze dag ervaren? 
o Waar is behoefte aan voor de volgende trainingsbijeenkomst? 

 
 

8.3.2 Bijeenkomst 2 (1 dagdeel) 
 

• Programma op flipover schrijven & ophangen  
o Maak het schema zoals je dat voor mensen met een verstandelijke beperking 

zou doen. 

• Intro 
o Wat gaan we vandaag doen? (Toelichten programma flip-over) 
o Tijd pauzes en einde dag benoemen 

• Terugkijken (met behulp van Ren je Rot-spelvorm, met “ja” en vak “nee”) 
o Waren de train the trainer, trainingshandleiding en werkboekje duidelijk? 
o Kun je werken met de materialen? 
o Is het gelukt een les voor te bereiden? 
o Heb jij dialooggesprekken ervaren sinds de laatste trainingsdag? 

➔ Vraag door: “Waar om sta je hier? Kun je er meer over vertellen?” 

• Uitwisselen over voorbereide les 
o In tweetallen delen. 
o Plenair de belangrijkste aandachtspunten/opmerkingen/vragen benoemen. 
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➔ Benoemen dat trainershandleiding slechts een kapstok is waarmee naar 
eigen inzicht kunt werken, mits je de visie van de training en de 
voorwaarden voor leren in acht houdt. 

KLEINE PAUZE 
 

• Belang van netwerk 
o Toelichten belang ervan. 
o Dialoog over ervaring met netwerken van mensen een verstandelijke 

beperking 
➔ Ken je mensen met een groot of juist klein netwerk en wat is het effect? 
➔ Netwerk is van belang om vrije tijdsplannen te laten slagen, het is een 

voorwaarde voor maatwerk en persoonsgericht werken. 

• Reflectie op train the trainer training 
o Reflecteren op elementen uit hst. 7.1 

▪ Zorgvuldige kennismaking. 
▪ Reflecteren op de visie en achtergrond. 
▪ Aandacht voor inbreng & vaardigheden van de deelnemers.  
▪ Zorgvuldige opbouw en herhaling. 
▪ Leren door te doen. 

o Hoe heb je de training ervaren? 
o Wat ga je er concreet mee doen? 

➔ Vraag naar concrete voornemens 
➔ Wat ga je volgende week al doen? 
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Partners 
 

    ASOCIATIA LANGDON DOWN OLTENIA 

CENTRUL EDUCATIONAL TEODORA - ROMANIA 
www.sindrom-down.ro 

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN ONLUS – ITALY 
www.aipd.it 

 

STICHTING DOWNKIDSINTERNATIONAL – THE NETHERLANDS 
www.downkidsinternational.com 

 
 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA – ROMANIA 
www.ucv.ro 

 
 

ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS – GREECE 
www.auth.gr 

 

DOWN SENDROMU DERNEGI – TURKEY 
www.downturkiye.org   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sindrom-down.ro/
http://www.aipd.it/
http://www.downkidsinternational.com/
http://www.ucv.ro/
http://www.auth.gr/
http://www.downturkiye.org/
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Dit materiaal is geproduceerd met financiële hulp van de Europese Commissie. De 
inhoud van dit document is de verantwoordelijkheid van de schrijvers. Het Nationale 
Agentschap en de Europese Commissie zijn niet verantwoordelijk voor hoe de inhoud 

van dit materiaal wordt gebruikt. 
 


