
  

   

STAPPENPLAN KRACHT EN ONTWIKKELPUNTEN 

Stappen voorbereiding 

1. Expert maakt een nieuwe sessie Kracht- & Ontwikkelpunten aan in het SDB Leerplatform. 

2. Expert haalt de Kwaliteitskaart uit de trainerspresentatie en print deze voor iedere deelnemer 
uit of deelt deze online met iedere deelnemer. 

Stappen verzorging 

1. Expert verwelkomt deelnemers, zorgt voor verbinding en legt het doel en de opzet uit. 

2. Expert laat vier verschillende gebieden van de kracht- en ontwikkelpunten zien en bepaalt 
samen met deelnemers op welk(e) gebied(en) ze zich gaan richten. 

3. Expert legt de vijf kwaliteitsniveaus van de kracht- en ontwikkelpunten uit aan de hand van 
een aantal voorbeelden. 

4. Expert geeft iedere deelnemer een Kwaliteitskaart en introduceert de oefening. 

5. Iedere deelnemer vult de Kwaliteitskaart in en licht deze toe. 

6. Expert bespreekt de resultaten plenair. 

7. Deelnemer logt met de telefoon in op het SDB Leerplatform, gaat naar Kracht- & 

Ontwikkelpunten en klikt de huidige sessie aan. 

8. Deelnemer zoekt een rustige plek, opent 'Stap 1' en voert minimaal één krachtpunt en één 

ontwikkelpunt in, passend binnen de afgesproken gebieden. 

9. Deelnemer nodigt in ‘Stap 2’ mede-deelnemers uit en houdt de voortgang van zijn 
uitnodigingen bij. 

10. Deelnemer reageert in ‘Stap 3’ op verzoeken van anderen door feedback te geven op hun 

kracht- en ontwikkelpunten en een toelichting in te spreken (maximaal 30 seconden). 

11. Deelnemer bekijkt in ‘Stap 4’ de gegeven feedback op zijn kracht- en ontwikkelpunten en 
beluistert de ingesproken toelichting. 

12. Deelnemer bekijkt zijn resultaten bij ‘Mijn Voortgang’. 

13. Deelnemers komen plenair bijeen en kunnen vragen stellen over de werkwijze. 

14. Expert rond plenair af en geeft aan wat de vervolgactiviteiten zijn. 

Vervolgactiviteiten 

1. Deelnemer brengt zijn resultaten bij ‘Mijn Voortgang’ in tijdens de leervorm Het Goede 

Gesprek (30 minuten). 

2. Deelnemer plaatst bij ‘Mijn Voortgang’ een foto die zijn intentie tot verbetering vastlegt (10 

minuten). 

 


