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1. Introductie
De RE-ENTER handboeken zijn ontworpen om gerichte gidsen, handleidingen, aanbevelingen 
en ondersteunend materiaal te ontwikkelen ter ondersteuning van het project.  De handboeken
zijn bedoeld om bij te dragen aan het vermeerderen én de ontwikkeling van oudere 
ondernemers en gaan in op hoe het RE-ENTER programma moet worden gebruikt. 
De volgende handboeken zullen worden ontwikkeld voor verschillende belanghebbenden:

 RE-ENTER  handboek  voor  interactieve  workshops:  Gericht  op  organisaties  in
ondernemerschap en organisaties die ondernemerschapstraining geven. Dit handboek
geeft  kennis  en inzicht  in  hoe je  interactieve workshops gebruikt  om het  belang te
benadrukken  van  de  ontwikkeling  in  de  wereld  van  ondernemerschap  van
werkzoekenden of werknemers  ouder dan 45 jaar.  De gepersonaliseerde aanpak en
interactie  in  deze  workshops  moet  worden  toegepast  op  de  karakters  en
omstandigheden van de doelgroep, welke vaak gedemotiveerd is. 

 RE-ENTER leerlingen handboek is ontwikkeld om de leerlingen te ondersteunen en is
bedoeld om uit te leggen hoe je het beste gebruik kan maken van het RE-ENTER e-
learning  platform.  Een  FAQ  gedeelte  is  geïntegreerd,  waar  leerlingen  hulp  en
antwoorden kunnen vinden op vragen, of zelf nieuwe vragen kunnen stellen. 

 RE-ENTER handboek voor (online) mentoring en coaching voor oudere werkzoekenden
en werknemers: Aan de ene kant is dit handboek bedoeld voor bestaande ondernemers
die geïnteresseerd zijn in het worden van een mentor/coach en aan de andere kant voor
oudere ondernemers die geïnteresseerd zijn om mentee te worden of coaching willen
krijgen. Het handboek legt uit wat mentoring en coaching is en hun rol op het RE-ENTER
platform. Het geeft de waarden en normen weer wat een mentee/mentor relatie inhoudt
en de concrete gedragsregels. Het laatste gedeelte van het handboek is gericht op de
belanghebbende die geïnteresseerd zijn in het promoten van een dergelijke activiteit
voor de specifieke doelgroep van dit project

 RE-ENTER Handboek voor (online) samenwerking – een handboek die zich richt op de
principes  van  best  practices  gerelateerd  aan  de  samenwerkingen  binnen  de
ondernemerswereld. Het benadrukt onderwerpen gerelateerd aan de identificatie van
de juiste zakenpartners; hoe je moet onderhandelen, maar ook over onderwerpen als
gezamenlijke  ontwikkeling  van  producten  en  diensten,  en  de  verschillende
samenwerkingsverbanden. Het handboek zal voorbeelden geven over ervaringen van
andere ondernemers. Daarnaast bevat het een hoofdstuk voor bedrijfsondersteunende
organisaties,   over  hoe  je  dit  soort  type  samenwerkingen  kan  ondersteunen  en
bemoedigen. Ook worden de karakteristieken van online samenwerking benoemd. 

 RE-ENTER  Beleidsbrief  –  een  handboek  bedoeld  voor  beleidsvormers,  waarin  de
geleerde lessen worden benoemd en vertaald in concrete ideeën voor de ontwikkeling
van  overheidsbeleidsprogramma’s  die  oudere  werkzoekenden  en  werknemers,
geïnteresseerd in  ondernemen,  willen  steunen.  Het  besteedt  aandacht  aan kwesties
over  hoe  deze  doelgroep  te  motiveren  en  hoe  openbare  diensten  voor
arbeidsvoorzieningen hierin een rol kunnen spelen. 

Dit document is een gedeelte van een reeks handboeken van het RE-ENTER project. 

2. Voor wie?
Het handboek voor de RE-ENTER Interactieve workshops die in dit document omschreven 
staan, zijn gericht op organisaties die onderwijs aan bieden in persoonlijk ontwikkeling en 
ondernemen. Dit kunnen zijn scholen, trainingscentra, bedrijfsverenigingen, beroepsonderwijs, 
incubators, etc.

Deze richtlijnen zijn bedoeld om ondersteuning te bieden bij het plannen, structureren en 
lesgeven door middel van  interactieve workshops voor potentiele ondernemers ouder dan 45 
jaar, die momenteel werkloos zijn of raken.
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3. Introductie van RE-ENTER
1.1.Waarom RE-ENTER?

Volgens het Entrepreneurship 2020 Actie Plan heeft Europa meer ondernemers nodig om de 
werkgelegenheid in Europa weer te laten groeien. Het bevestigt nogmaals dat een startup 
kennis, vaardigheden en de wil om ondernemer te worden van groot belang is voor succes. RE-
ENTER komt tegemoet aan de behoeften van oudere ondernemers (ouder dan 45) om 
ondernemersvaardigheden te verbeteren en ondersteuning te krijgen in de verschillende fasen 
van ondernemerschap. Van het ontwikkelen van een bedrijfsplan en idee, tot het opzetten van 
een bedrijf. De ondernemers worden begeleid in de eerste stappen in de arbeidsmarkt tot 
voordelen van intergenerationeel leren door de interactie met jonge ondernemers. “Oudere 
werknemers hebben een schat aan vaardigheden en ervaring. Er zijn 400.000 werklozen ouder 
dan 45 en hebben gemiddeld zo’n 23 jaar ervaring, dit betekent dat we 10 miljoen jaar aan 
ervaring missen. “Deze rijkdom aan vaardigheden en ervaring zal niet alleen de economie ten 
goede komen, maar helpt ook in de ervaringen van volgende generatie werknemers. 
De 45+ ondernemers hebben de juiste kennis in hun sector en hebben relevante expertise in 
het vakgebied. Ze missen alleen de specifieke vaardigheden en kennis over het beginnen en 
leiden van een succesvol en duurzaam bedrijf. Daarom is er behoefte aan lesmateriaal over 
ondernemerschap, om vaardigheden te leren die ze kan helpen om hun eigen bedrijf een 
succes te maken. Dit in combinatie met hun volwassenheid kan ervoor zorgen dat het risico 
omlaag gaat en het bedrijf wellicht succesvoller kan maken dan jongere ondernemers. 
De kernanalyse van de bestaande onderwijsprogramma’s en conclusies zijn:

1. Er  kunnen  twee  verschillende  soorten  stromen  met  betrekking  tot  onderwijs  in
ondernemerschap  worden  geïdentificeerd;  één  als  onderwijs  in  ondernemerschap
gericht  op  deelnemers  aan  HE-studies,  de  tweede  stroom  is  een  opleiding  tot
ondernemerschap gericht op potentiële en praktiserende ondernemers. 

2. Er bestaan veel ondersteunings- en trainingsprogramma’s, maar daarbij ligt de focus op
jongere ondernemers met een hoger opleidingsniveau. 

3. Trainingsprogramma’s  over  ondernemerschap  in  bestaande  HE-studies,  richten  zich
alleen op hun studenten en niet op mensen die al werkzaam of werkloos zijn. 

4. In  de  meeste  programma’s  is  er  een  voorkeur  voor  startups  en  ondernemers  in
technologie.

5. Op  dit  moment  is  er  geen  educatief  materiaal  voorhanden  dat  RE-ENTER  zal
ontwikkelen; een innovatief trainingsprogramma aangepast aan de behoeften van de
doelgroep (45+).

RE-ENTER - “Terug naar de arbeidsmarkt via ondernemerschap” – is een Erasmus+ project 
(2017-1-HR01-KA204-035423) dat gericht is op de vaardigheden die nodig zijn voor potentiële 
en nieuwe ondernemers ouder dan 45 jaar en zal een programma ontwikkelen die gericht is op 
de specifieke behoeften van deze doelgroep en biedt ondersteuning in de ondernemende 
motivatie, mentaliteit, kennis en vaardigheden. Dit zal gedaan worden op een speelse en 
effectieve manier. 

1.2.Wat wordt er aangeboden?

RE-ENTER heeft een Entrepreneurial Development Program ontworpen en ontwikkeld, 
gebaseerd op een uitgebreide analyse van de behoeften van de doelgroep; werklozen en 
werknemers ouder dan 45 jaar. Het programma is ontwikkeld en te vinden in een inspirerende 
leeromgeving door middel van ICT die creativiteit, opdrachten, veel diversiteit en andere 
bronnen bevat. Op dit platform worden er directe en virtuele netwerkmogelijkheden 
aangeboden aan startende ondernemers. Diverse aspecten komen aan bod, met als doel het 
programma aan te bieden aan de behoeftes van de doelgroep. 

1.3.Waarop is deze aanpak gebaseerd?
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‘RE-ENTER – Ondernemerschap is een mentaliteit’ is een flexi time cursus en is een e-learning 
aangeboden op een online platform. De cursus duurt ongeveer 8,5 uur (alleen de modules, 
zonder de extra materialen). De cursus bestaat uit 6 modules en alle modules zijn allemaal op 
dezelfde manier gestructureerd. Ze beginnen met een korte introductie over het onderwerp, 
inclusief de doelstellingen en de verwachte leerresultaten. Daarna komt het belangrijkste 
gedeelte: De inhoudt van de module, ondersteund door de praktische voorbeelden. Elke 
module bevat extra materialen, namelijk:

 Casestudies  –  voorbeelden  over  het  onderwerp  van  elk  moduul.  Deze  gaan  over
bedrijven die bepaalde problemen hebben ondervonden en de manier waarop ze deze
problemen hebben opgelost. 

 Self-assessment  quiz  –  Na  elke  module  kan  de  leerling  een  quiz  maken  met  10
meerkeuzevragen. Hier kan hij de opgedane kennis in het moduul testen. 

 Boekaanbevelingen van de RE-ENTER Book Club – Partners van het project hebben een
Book Club opgericht met aanbevelingen van boeken die een waardevolle aanvulling zijn
om kennis te vergaren over de onderwerpen die aan bod komen. 

 Opdrachten in een logboek – Omdat de online cursus vooral bedoeld is om de leerling
praktische kennis te bieden, krijgen ze de kans om na te denken over hun toekomstige
onderneming door dit logboek in te vullen door middel van verschillende opdrachten.
Dit zal hen helpen het bedrijf op te starten. 
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4. RE-ENTER Interactieve workshops 
1.4.Interactief leren

Interactief leren is een pedagogische techniek die studenten betrekt door hen actief te laten 
deelnemen aan het leerproces, in interactie met elkaar en met het vak. Het is niet de bedoeling
dat zij het cursusmateriaal passief opnemen, maar juist dat ze actief deelnemen aan de les.

Foto gemaakt door Evangeline Shaw via Unsplash

Actief, interactief leren maakt het onmogelijk om tijdens de "les" te slapen.  Door het 
stimuleren van gesprekken, teamwork en het oplossen van problemen, kunnen leerkrachten 
het leren leuk, praktisch en effectief maken. 

Met of zonder een vorm van technologie helpt interactief leren de deelnemers om hun 
probleemoplossende en kritische denkvermogen te versterken.

Elk evenement dat een workshop wordt genoemd, zou per definitie interactief moeten zijn, 
zoals Scott Berkun zegt: "Een kookworkshop betekent dat studenten dingen koken. Een 
schrijfworkshop betekent dat studenten dingen schrijven. Als mensen tijdens je "workshop" 
eigenlijk niet actief zijn en niet iets maken/doen, moet je het misschien een les, een lezing of 
een vergissing noemen." (https://scottberkun.com/2013/run-a-good-workshop/) 

Het plannen van een workshop neemt wat tijd in beslag, maar het heeft ook voordelen voor de 
leraren:

 Het ontneemt de stress bij  de leraren, aangezien ze niet steeds het middelpunt van
aandacht zijn,

 Het maakt de training effectiever - studenten doen beter mee en leren ook meer,
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 Omdat iedereen betrokken is  bij  een interactie,  zijn  er  minder  afleidingen en wordt
potentieel probleemgedrag voorkomen,

 Als de leerlingen genieten van het leren, heeft de leraar ook meer plezier!

1.5.Hoe leren volwassenen het liefst?

Met het doel om een aantrekkelijke en effectieve leerervaring voor volwassenen te maken, is 
het handig om rekening te houden met welke aspecten van leeractiviteiten belangrijk zijn voor 
deze doelgroep:

 Zij  stellen  het  op  prijs  als  hun  nieuwe  vaardigheden  in  de  praktijk  kunnen  worden
toegepast en willen dit onmiddellijk doen

 Ze willen geregeld feedback ontvangen op hun leerproces 
 Werk bespreken, ervaringen en problemen delen en horen hoe anderen met soortgelijke

situaties omgaan… Dit allemaal geeft ze veel informatie 
 Deze informatie wordt vooral tijdens de koffiepauzes besproken, waardoor deze extra

belangrijk zijn tijdens de trainingsactiviteiten
 De leerstructuur moet duidelijk zijn voor de deelnemers
 45+ cursisten geven de voorkeur aan in lesstof dat uit (kleine) stukken bestaat
 Er moet een goed balans zijn tussen theorie en praktijk
 Er  moet  tijd  genomen worden om initiatieven te  ondernemen en om suggesties  en

vragen te formuleren, zodat nieuwe informatie beter opgenomen kan worden
 Het is beter om met kleinere groepen (5-10 personen) te werken, omdat de deelnemers

dan meer mogelijkheden hebben om actief betrokken te zijn tijdens de leersessies en
om vragen te stellen  

 Het tonen van interesse in de leerbehoeften van de deelnemers en waarde toekennen
aan datgene wat ze geleerd hebben. Dit door mogelijkheden te creëren om deze nieuwe
kennis toe te passen en deze te benutten  

 Bereidheidwilligheid om te luisteren, maar ook openstaan voor ideeën, suggesties en
vragen van de (oudere) werkenden

 Acceptatie van fouten: een sfeer waarin niemand perfect hoeft te zijn en waarin fouten
gemaakt mogen worden, oefening baart kunst

1.6.Opzet van de workshop

Om een goede workshop te ontwikkelen, moet rekening gehouden worden met  deze drie 
belangrijke aspecten:

1. Opzet
2. Implementatie
3. Follow-up
In de ontwerpfase moet ten eerste nagegaan worden of je echt een workshop nodig hebt. 
Workshops zijn geweldig in het aanleren van nieuwe vaardigheden, omdat deelnemers gerust 
kunnen oefenen, falen en direct feedback krijgen. Een workshop kan helpen om een gevoel van
verbondenheid en een gemeenschappelijk doel te creëren. Een workshop setting is uitnodigend
voor teamwerk, intensievere gesprekken, het bereiken van onderlinge overeenstemming en het
opstellen van een actieplan. Een workshop is niet nodig als het doel alleen maar is om 
informatie te presenteren. Het is misschien niet de beste keuze als er geen tijd of middelen zijn
om een interactief evenement te plannen en te realiseren. 

Als je hebt besloten dat een workshop is wat jij nodig hebt, is de volgende stap het creëren van
een evenement dat relevant, productief en indrukwekkend is.  

Begin met het doel van de workshop. Begin met het doel van de workshop. Wil je 
specifieke vaardigheden van de deelnemers verbeteren, een project starten, samenwerking 
vergemakkelijken? Je hebt een doel nodig dat helpt om op te focussen tijdens de workshop.

Wie zullen de deelnemers zijn? Waarom moeten ze deelnemen? Hoeveel moeten er 
aanwezig zijn? Het hangt allemaal af van het doel waarvoor de workshop is bedoeld.
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Bepaal de juiste tijd en locatie voor de deelnemers, zodat je jouw doelstellingen kunt 
bereiken. Als het evenement niet de hele dag duurt, vermijd dan de organisatie ervan rond 
14.00 - 15.30 uur - de minst productieve tijd voor de meeste mensen.

Maak een agenda. Omdat je weet wat het doel van de workshop is, kan je achterwaarts 
werken om een workshop te structureren, die bijdraagt aan het bereiken van de doelstellingen. 
Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten die je wil belichten en bespreken? Hoeveel tijd zal 
het kosten? 

Je hebt de leerbehoeften en verwachte resultaten gedefinieerd en ervoor gezorgd dat de 
inhoud van de workshop relevant is voor de deelnemers. Wat kunt je nu doen om de workshop 
interactiever en aantrekkelijker te maken?

Er zijn een aantal aspecten, waar rekening mee gehouden moet worden:

 Leeromgeving
 Leervoorkeuren en -verwachtingen
 Type, volgorde, tijdsduur van de activiteiten

Bedenk hoe de omgeving en de inrichting van de ruimte van invloed zijn op de stemming en 
het participatieniveau. Als het mogelijk is, denk dan aan het organiseren van jouw workshop in 
een minder traditionele ruimte. Wanneer mensen zich in een creatieve omgeving bevinden, 
gedragen ze zich daar ook naar. Lounge seating en de opstelling in kleinere teams zorgen er 
bijvoorbeeld voor dat mensen zich comfortabeler, creatiever en meer bereid voelen om deel te 
nemen en met elkaar van gedachten te wisselen.

Foto gemaakt door Austin Distel via Unsplash
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Maak verschillende leerstijlen mogelijk. Sommigen zijn visuele leerlingen die de voorkeur geven
aan foto's en diagrammen, anderen zijn fysieke leerlingen die hun lichaam en tastzin graag 
gebruiken om problemen te begrijpen. Geef de keuze uit een verscheidenheid aan 
benaderingen en tools tijdens teamwerk, individueel werk en presentaties. Dit, om een manier 
te vinden die aansluit bij de leervoorkeuren. Creëer een omgeving waar alle deelnemers 
welkom zijn.

Interactief onderwijs omvat een verscheidenheid aan technieken. Afhankelijk van de duur van 
de workshop kies je verschillende activiteiten en verwerk je deze in het leerproces. Sommige 
technieken vereisen geen tools of pedagogische hulpmiddelen, maar zorgen er nog steeds voor
dat het leren boeiender en effectiever is:

 Wanneer  een  vraag  wordt  gesteld  waarop  meerdere  antwoorden  mogelijk  zijn,  kan  de
deelnemers  worden gevraagd  een antwoord  te  kiezen en  te  stemmen.  De  deelnemers
bespreken het vervolgens met hun buurman die op een ander antwoord heeft gestemd en
proberen de  buurman ervan  te  overtuigen  om de  eigen  mening over  het  antwoord  te
veranderen. Dan wordt iedereen gevraagd om opnieuw op andere opties te stemmen. Het
is dan mogelijk dat de betrokkenheid in afwachting van het juiste antwoord is toegenomen.
Dit proces van peer discussion (bekend door Prof. Eric Mazur van Harvard) zorgt ervoor dat
studenten zich inzetten voor een antwoord en vervolgens de redenering erachter bespreken
met hun medestudenten. Ze worden tegelijkertijd emotioneel betrokken bij het leren en het
verbeteren van hun kennisbehoud.

 Als  alternatief  kan  een  complexe  vraag  worden  gesteld  zonder  dat  er  meerdere
antwoordmogelijkheden zijn.  Dan wordt de deelnemers gevraagd om met z'n tweeën of
teams te discussiëren en hun conclusies te presenteren. Zo krijgt iedereen de kans om erbij
betrokken te zijn, te denken en te communiceren. Soortgelijke leerprocessen worden steeds
populairder  op  veel  eigentijdse  scholen,  waardoor  leerkrachten en  trainers  omgevormd
worden tot leerprocesbegeleiders.

 Spelletjes zijn een geweldige manier om deelnemers te betrekken. 
 Storytelling  is  een  populair  en  krachtig  hulpmiddel.  Het  kan  elke  workshop

aantrekkelijker en indrukwekkender maken. Wij maken contact met elkaar via verhalen.
Vertel een verhaal om een concept uit te leggen of vraag deelnemers om een verhaal te
vertellen over een uitdaging die ze hebben overwonnen of een bedrijf dat ze hebben
gecreëerd. 

Welke activiteiten er ook in de workshop zijn opgenomen, ze moeten allemaal een doel hebben
dat gerelateerd is aan het doel van de workshop. 

1.7.Workshoporganisatie

Bedenk wat jouw doelgroep verwacht van de workshopleider/organisator. Sommige 
doelgroepen verwachten, afhankelijk van de stijl van hun vooropleiding, dat de organisator een 
expert is op het specifieke kennisgebied, een sterke rol speelt bij het overdragen van kennis en 
het leiden van de gesprekken. Andere deelnemers zijn wellicht meer gewend aan groepswerk, 
interactie en een zeer efficiënte manier van leren.

Laat vooraf weten dat de workshop interactief zal zijn en kies een geschikte workshopleider. 
Het is de taak van de organisator om de doelgroep bij de workshop te betrekken, iedereen 
comfortabel te laten voelen en hen aan te moedigen om nieuwe dingen te proberen, maar ook 
te leren.

Laat de workshop zo snel mogelijk interactief zijn, om zo de deelnemers duidelijk te maken dat 
het een interactieve workshop wordt. 

Zorg voor pennen, markeerstiften, papier, plakbriefjes en alles wat de deelnemers nodig 
hebben om hun werk te doen en te tonen. Als de ruimte tegen het einde van de workshop er 
een beetje (of juist erg) rommelig uitziet, is dat niet erg. Het kan een beeld geven van hoeveel 
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werk er verricht is tijdens een workshop.

Afbeelding gemaakt door Alexas_Fotos via Pixabay

Vergeet niet om tijd uit te trekken voor reflectie. Geef feedback en vraag wat ze na de 
workshop mee naar huis nemen. Als iedereen tijd heeft om te reflecteren en met anderen te 
overleggen, ontstaat er een gevoel van betrokkenheid en doelgerichtheid.

Workshops zijn veeleisend. Het betrekken van alle deelnemers betekent dat de tijd goed 
beheerd moet worden, terwijl de deelnemers tegelijkertijd het gevoel moeten hebben dat hun 
bijdrage waardevol is en dat het erkend wordt.

Belast de deelnemers niet met te veel aan informatie! Maak een agenda met voldoende pauzes
(minstens om de twee uur) en stel prioriteiten voor de activiteiten. Dit, in het geval bepaalde 
activiteiten iets korter of langer duren dan verwacht. Wees flexibel, houd het energieniveau in 
de gaten en pas de workshop aan op basis van de hoofddoelstellingen.

1.8.Workshop follow-up

Zelfs een uitstekende workshop zal niet veel impact hebben als er geen follow-up is. De ideeën 
en conclusies van de workshop moeten altijd leiden tot een soort vooruitgang. Er moet een 
manier zijn om voort te bouwen op de door de workshop veroorzaakte impulsen.

De follow-up moet worden gepland vóór de workshop, in de ontwikkelingsfase. Zorg dat je een 
duidelijk idee hebt over hoe de workshop in een groter geheel past. Welke doelen zal de 
workshop helpen te bereiken? Wat ben je van plan om te doen met de resultaten van de 
workshop?

Aan het einde van de workshop kan je de deelnemers vragen wat ze vinden dat er moet 
gebeuren, om hen aan te zetten tot verdere acties. 

Geef tijd om de aantekeningen die in de workshop zijn gemaakt, te analyseren en stel een 
datum vast om contact op te nemen met de deelnemers. Als dat niet zo snel kan, is het nuttig 
om kort na de workshop een bedankbriefje te sturen en de hoofdpunten van de gesprekken 
nog eens te benoemen.

1.9.Online leren en face-to-face interactie integreren

Een leeraanpak die online leren en face-to-face interactie combineert, wordt vaak blended 
learning genoemd. Het is een veelgebruikte manier van leren die het mogelijk maakt om de 
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voordelen van een directe sociale interactie van een workshop of coaching sessie te 
combineren met het meer onafhankelijke en flexibele online leren.

RE-ENTER heeft een online leeromgeving ontwikkeld waar potentiële ondernemers (45+) online
toegang hebben tot lesmateriaal: www.reenter.eu.

RE-ENTER leerprogramma en materialen kunnen op verschillende manieren gebruikt worden:

 als een online cursus,
 als onderdeel van een cursus die zowel e-learning als klassikaal leren (d.w.z. blended

learning) omvat.
De modules zijn kort, maar kunnen verder worden onderverdeeld in kleinere delen die slechts 
een paar minuten zouden duren om te lezen, en zouden kunnen worden "geserveerd" als 
kennis "snacks". De begeleider(s) en de deelnemers kunnen deze "snacks" gebruiken als basis 
voor gesprekken en reflectie.

Zodra RE-ENTER leeromgeving als een onderdeel van de blended learning cursus wordt 
gebruikt:

1. de online cursus zal aangevuld worden met een face-to-face bijeenkomst,
2. of klassikaal leren wordt aangevuld met e-learning door gebruik te maken van RE-ENTER

online lesmateriaal.
In het eerste geval wordt het evenement georganiseerd aan het begin van de Cursus, om een 
fysieke ontmoeting en netwerkmogelijkheid te creëren voor de deelnemers en de begeleider(s).
Een eerste persoonlijke kennismaking helpt om de verwachtingen van de deelnemers te peilen.
Het helpt ook om de docent en de klasgenoten een gezicht te geven. Het hebben van offline 
gezichten verhoogt de online verantwoordelijkheid.

Aan het einde van de cursus kan er ook een netwerkevenement worden georganiseerd om de 
resultaten te bespreken en de samenwerking te stimuleren.

In het tweede geval, zal de nadruk liggen op klassikaal leren en:

 de  workshops  zullen  als  doel  hebben  om  de  deelnemers  te  betrekken  bij  actieve
leermethoden en het delen van hun ervaringen;

 de doelgroep - volwassenen - geeft de voorkeur aan korte sessies. Dit betekent dat de
workshop kan worden georganiseerd als een activiteit dat uit meerdere dagen bestaat,
of  als  een reeks workshops  met  de  duur  van 2-3  uur  's  avonds,  of  als  een aantal
"zakelijk ontbijt"-bijeenkomsten waar bepaalde modules of kleinere delen daarvan zullen
worden besproken.

Bij de combinatie van online leren en workshops of coaching is het belangrijk om aan de 
deelnemers uit te leggen en ze eraan te herinneren waarom verschillende leervormen worden 
aangedragen, hoe ze elkaar aanvullen en versterken. 

5. Tot slot
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Het creëren van een goede workshop kost tijd, ervaring en middelen. Het is wel een geweldige 
manier om de deelnemers te betrekken, ze nieuwe vaardigheden bij te brengen en aan te 
sporen tot samenwerking.

Een workshop moet altijd een doel hebben dat past in een groter geheel - de strategie van het 
bedrijf, de uitvoering van een specifiek project of het ontwikkelingsplan voor vaardigheden - en
een follow-up die de gespreksresultaten versterkt, maar ook tot verdere acties en vooruitgang 
leidt.

Face-to-face workshops kunnen met succes worden samengevoegd met online leren, waardoor 
een blended learning experience wordt gecreëerd. Hieraan geven veel 
leerlingen/deelnemers/cursisten de voorkeur. Net als bij het ontwerpen van workshops moet de
integratie van verschillende leervormen een doel en structuur hebben. Het moet ook bijdragen 
aan het bereiken van de algemene doelstellingen.

Workshops zijn per definitie interactief. Ze moeten zo snel mogelijk beginnen met een 
gezamenlijke activiteit, de werksfeer bepalen en de energie tot het einde houden. Probeer uit 
de lange lijst van mogelijke workshopactiviteiten een keuze te maken voor de verschillende 
leerstijlen en -voorkeuren. Zo zul je voor een betere betrokkenheid en resultaten zorgen.

Kijk voor meer inspiratie bij de volgende bronnen:

Ten Simple Rules for Running Interactive Workshops:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3937100 

Energizers and Ice Breaker Games: https://www.sessionlab.com/library/energiser

Facilitation tools for meetings and workshops: https://seedsforchange.org.uk/tools.pdf 

Tips on facilitating Ice-Breaker Activities: https://workrfun.com/tips-on-facilitating-ice-
breaker-activities/ 

101 Interactive Training Techniques: 
http://www.slideshare.net/coloradostatelibrary/101-interactive-training-techniques
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