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1. Methodologie van de workshop 
 

1.1 Achtergrond  

Sinds de eerste gevallen van COVID-19 opdoken, hebben landen in Europa en over de hele 

wereld verschillende strategieën en reacties ontwikkeld om de pandemie het hoofd te 

bieden. Ondanks de opluchting sinds de beschikbaarheid van vaccins, zal een op 

samenwerking gebaseerde leiderschapsaanpak en samenwerken als collectief de sleutel zijn 

om pandemieën aan te kunnen. De frequentie van nieuwe pandemische uitbraken is de 

afgelopen decennia enorm toegenomen.  

Naast technische innovaties en het ontwikkelen van nieuwe manieren van omgaan met 

noodsituaties, is er behoefte aan bottom-up initiatieven die de competenties opbouwen van 

sociale en zorgmedewerkers, toonaangevende leiders in de samenleving, informele 

zorgverleners en vrijwilligers, zodat zij voorbereid zijn op dergelijke noodsituaties in de 

toekomst.  

Het STEP_UP-project heeft hiervoor een ondersteunend en innovatief trainingsprogramma 

ontwikkeld. Het omvat trainingsmateriaal, instructies voor trainers en vooral een online 

game. Het doel is om laagdrempelige toegang te bieden tot richtlijnen en kennis over 

vroegtijdige opsporing, preventieve maatregelen, interventies in de gezondheids- en 

maatschappelijke zorg, beleid en communicatie.  

In deze toolkit staan methoden en informatie voor trainers om het opleidingsprogramma met 

succes uit te kunnen voeren. Het bevat suggesties voor inhoud en methoden die kunnen 

worden gekozen volgens de specifieke behoeften van de deelnemers. De duur van de 

workshop varieert van 2,5 uur tot 2 dagen, afhankelijk van het aantal geselecteerde 

onderwerpen en de opzet van de inleidende en afrondende sessies.   

De in het volgende deel beschreven instellingen vormen de basis van het STEP_UP-

curriculum.  

  

1.2 Doelstellingen en doelgroepen van STEP_UP workshops  

Het STEP_UP-project richt zich op verschillende doelgroepen met als doel competenties op 

te bouwen en de weerbaarheid te vergroten om hun omgeving in pandemische situaties te 

verbeteren. Kennis van de kenmerken van de deelnemers is belangrijk om een workshop voor 

te bereiden.  

STEP_UP richt zich tot verantwoordelijken in volksgezondheidsinstanties, 
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gemeenteambtenaren en gezondheids- en welzijnswerkers en vrijwilligers in de lokale 

samenleving. Wat onderscheidt deze doelgroepen?  

• Inzicht in professionele processen van zorg en dienstverlening  

• Vaak in direct contact met klanten  

• Belast met beslissingen of het doen van aanbevelingen die gevolgen hebben voor 

individuen en hun gedrag  

• Direct kunnen omgaan met uitspraken en houdingen van cliënten en daarop reageren  

Bovengenoemde doelgroepen beschikken in de regel over voldoende basisinformatie, maar 

hebben baat bij de mogelijkheid om van gedachten te kunnen wisselen over nieuwe inzichten 

en methoden en de eigen werkpraktijk. Het kan voor hen ook inspirerend zijn om politieke 

besluiten te bespreken die gevolgen hebben voor het zorg- en opbouwwerk.  

STEP_UP richt zich ook tot alle andere burgers en kan bijvoorbeeld vooral mantelzorgers, 

leden van ouderenverenigingen en iedereen die geïnteresseerd is in het omgaan met 

crisissituaties tijdens een pandemie aantrekken. De groep cursisten is zeer divers, en men kan 

ervan uitgaan dat er geen directe specialistische kennis is over de praktijk in de 

maatschappelijke en gezondheidszorg. Het werken met concrete praktijkvoorbeelden kan alle 

deelnemers echter goede inzichten verschaffen. Met deelnemers met zeer verschillende 

achtergronden in een workshop is de uitdaging ervoor te zorgen dat alle deelnemers kunnen 

volgen. Tegelijkertijd bieden deze verschillen nieuwe stof voor uitwisseling van kennis en 

ideeën. 

Andere factoren die relevant zijn voor het ontwerp van een workshop zijn de 

onderwijsachtergrond van de deelnemers, hun persoonlijke motivatie en interesses en hun 

mogelijkheden om zich met de leerinhoud bezig te houden. Met zijn focus op een online 

leerspel is de STEP_UP workshop een laagdrempelig onderwijsaanbod. Het richt zich expliciet 

op mensen die niet geïnteresseerd zijn in conventionele opleidingen en mogelijk een laag 

niveau van formeel onderwijs hebben. Zij worden niet als een aparte doelgroep beschouwd, 

maar zijn ook te vinden in sommige van de bovengenoemde beroepssectoren.  

Het doel van de STEP_UP-workshop is de deelnemers beter te laten begrijpen waar zij 

betrouwbare informatie kunnen vinden, te leren omgaan met pandemische contexten zoals 

die van Covid-19, en zich beter in te leven in politieke besluiten. Medewerkers en vrijwilligers 

in maatschappelijke en zorgorganisaties, alsook in verenigingen en initiatieven krijgen met dit 

handboek de mogelijkheden en strategieën aangereikt om bij te dragen tot de bewustmaking 

van het publiek en tot een gepast optreden in tijden van pandemieën.   

Alle doelgroepen worden zo uitgerust met interventiestrategieën. Door bekwaam te 

handelen, fungeren zij als multipliers en geven zij voorbeelden van goede praktijken door aan 

andere personen en organisaties. Deelnemers met een lager opleidingsniveau worden 
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aangemoedigd om deel te nemen aan een leerervaring door de eenvoudige, laagdrempelige 

aanpak en de gemakkelijke toegankelijkheid van de spelscenario's.  

  

1.3 Opleidingsmethoden  

Het STEP_UP-project en het leeraanbod zijn bedoeld voor volwassenenonderwijs. Dit 

onderwijsgebied wordt gekenmerkt door de veronderstelling dat deelnemers al kwalificaties 

hebben verworven door formeel, niet-formeel of informeel onderwijs of levenservaringen. 

Het aanbod van voortgezet onderwijs moet deze ervaringen respecteren. Het zijn 

waardevolle hulpbronnen als ze door de deelnemers worden gedeeld. De aanpak van de 

workshop is actiegericht, waarbij de nadruk ligt op het verstrekken van praktische kennis aan 

de deelnemers die zij in hun dagelijks leven kunnen toepassen.  

Het STEP_UP-project gebruikt een methodologische aanpak in verschillende stappen voor de 

specifieke onderwerpen of kwesties die in de loop van de workshop worden behandeld. Als 

leidraad wil het individuele en praktische toegang bieden tot maatregelen die inclusieve 

omgevingen creëren. Schematisch kan het worden onderverdeeld in vier punten: 

• Persoonlijke benadering 

• Analyse 

• Omgaan met conflicten 

• Positief resultaat 

Het idee achter een persoonlijke aanpak is om een uitgangspunt te kiezen dat direct relevant 

is voor de deelnemers. Het is belangrijk dat de deelnemers hun eigen kennis en ervaring 

kunnen inbrengen en dat er ook voldoende ruimte is om deze ervaringen te delen. De 

tegenovergestelde aanpak is te beginnen met het behandelen van theoretische teksten en 

achtergrondkennis. Dit is vaak het geval in typische universitaire seminars, maar is niet 

geschikt voor het concept van deze workshop. Een persoonlijke benadering is laagdrempelig, 

schept ruimte voor uitwisseling tussen alle deelnemers en richt zich op zeer concrete 

ervaringskennis. Dit kan bijzonder nuttig zijn voor doelgroepen met een laag formeel 

opleidingsniveau.  

De volgende stap in de leerervaring is de analyse van een bepaalde situatie. Dit betekent dat 

het onderwerp nader wordt behandeld. Op basis van de door ervaring opgedane kennis en 

de uitwisselingen tussen deelnemers kunnen praktijkvoorbeelden worden geanalyseerd om 

de positieve en negatieve aspecten ervan vast te stellen. Analyse is ook een nuttige stap om 

het vastgestelde probleem op structureel niveau te bekijken en te bespreken. Dit vereist 

gedegen achtergrondkennis aan de kant van de trainer om het vermogen van de deelnemers 

om te abstraheren te bevorderen.  
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Tijdens de analysefase zullen conflicten ontstaan. Conflicten kunnen bijvoorbeeld ontstaan 

wanneer persoonlijke belangen en groepsbelangen botsen. Conflicten kunnen worden 

gebruikt om de voor- en nadelen van bepaalde maatregelen, besluiten of wetten levendig te 

bespreken. Verschillende oplossingen of mogelijke ingrepen kunnen worden overwogen en 

hun voor- en nadelen kunnen worden besproken. Omgaan met conflicten is belangrijk voor 

de workshops, omdat het gebruikt kan worden om oplossingsstrategieën uit te werken en te 

oefenen in het aanpakken van complexe problemen. Omgaan met conflicten vereist ook een 

verandering van perspectief, anders kunnen er geen bevredigende oplossingen worden 

gevonden. 

Oplossingen voor bestaande problemen vormen een belangrijk element in de 

methodologische structuur van de workshops. De scènes van het STEP_UP spel worden in dit 

verband gebruikt om de deelnemers zeer concrete ervaringen te bieden, vooral met 

betrekking tot de gevolgen van hun beslissingen. De deelnemers zullen in de schoenen van 

een specifiek personage stappen. Naast individuele leerervaringen is het wenselijk dat alle 

deelnemers aan het eind van elk onderwerp positieve resultaten hebben bereikt.  

De volgende stappen bouwen op elkaar voort en variëren van een eenvoudige uitwisseling 

van kennis tot abstractie en het praktische ontwerp van oplossingsstrategieën. Dit leerproces 

omvat verschillende leerdoelen, alle gebaseerd op de taxonomie van Bloom (van onder naar 

boven): 

• Evaluatie van de resultaten; 

• Synthese en creatieve combinatie van bekende informatie; 

• Analyse van feiten en problemen om essentiële elementen te identificeren; 

• Toepassing van kennis op voorheen onbekende concrete taken en problemen; 

• Inzicht in verbanden, herkennen van de betekenis van gedeeltelijke informatie, 

recombinatie, voorspellingen doen; 

• Kennis van feiten, methoden en theorieën van het respectieve kennisgebied. 

Belangrijke voorwaarden voor leren zijn tijd en de mogelijkheid om ervaringen en inzichten 

uit te wisselen. Dit is relevant bij het plannen van workshops. Een voorafgaande beoordeling 

van de leerdoelen die de groep kan bereiken en weten welke voorkennis beschikbaar is, zijn 

belangrijk. Deelnemers over- of ondervragen heeft altijd negatieve gevolgen. De volgende 

voorbeelden kunnen als leidraad dienen: 

• Het spelen van het spel zal nieuwe kennis en inzichten opleveren. Een hoger 

abstractieniveau bereiken zonder verdere betrokkenheid bij de inhoud zal echter niet 

mogelijk zijn. 

• Door het spel te combineren met een eendaagse workshop kunnen hier verdere stappen 

worden gezet. In groepsdiscussies kunnen problemen grondiger worden geanalyseerd, 
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verbanden worden herkend en oplossingsstrategieën worden uitgewerkt. Zelfs in korte 

workshops kunnen onderwerpen zeer gedetailleerd en soms met een hoge mate van 

abstractie worden besproken. Dit kan worden bereikt door te focussen op belangrijke 

onderwerpen. De resultaten van een eendaagse workshop zijn sterk afhankelijk van de 

deelnemers en hun voorkennis. 

• Door het spel te combineren met een tweedaagse workshop, met een tussenperiode, 

kunnen tussen beide dagen praktische oplossingsstrategieën worden toegepast en 

geëvalueerd. Bovendien kunnen verdere thematische blokken worden behandeld op 

basis van deze ervaringen. 

Samenvattend en met betrekking tot volwassenenonderwijs is het belangrijk om altijd de 

ervaringsniveaus van de deelnemers voor ogen te houden. Dit moet een actief onderdeel van 

de workshop zijn. Hier zijn nog enkele dingen om in gedachten te houden bij het geven van 

een workshop: 

• Leg de voordelen en het doel van de workshop duidelijk uit; 

• Vermijd eentonigheid; 

• Wees flexibel en open; 

• Wees jezelf; 

• Communiceer duidelijk en vriendelijk; 

• Overbelast de deelnemers niet; 

• Geef ruimte voor gesprekken en praat niet te veel. 

 

1.4 Voorbereiding 

De door het STEP_UP-project ontwikkelde instrumenten voor trainers zijn niet alleen bedoeld 

voor gespecialiseerde organisaties in het volwassenenonderwijs, maar kunnen ook worden 

gebruikt door personeel en vrijwilligers van maatschappelijke en zorgorganisaties, 

verenigingen en initiatieven die ervaring hebben met het leiden van groepen. 

Zoals in alle onderwijscontexten moeten trainers bij de voorbereiding van hun workshops 

rekening houden met de volgende belangrijke aspecten: 

• Waarom? Doel van de training. 

• Voor wie? Kenmerken van de deelnemers. 

• Waarvoor? Leerdoelen van de deelnemers. 

• Wat? Inhoud en onderwerpen. 

• Hoe? Methoden en organisatie. 

• Waar? Leeromgeving. 
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• Met welke middelen? Media gebruikt in digitale en analoge opleidingen. 

Het workshopprogramma bevat suggesties en ideeën om bovenstaande vragen te 

beantwoorden. Niettemin moet vóór elke workshop de achtergrond van de cursisten zoveel 

mogelijk worden opgehelderd om de meest geschikte leerinhoud en -methoden te bepalen. 

Voorbereiding op individuele behoeften is onontbeerlijk.  

De beslissing over de complexiteit van de onderwijsinhoud is van het grootste belang. Het 

beginsel van "didactische reductie" is erop gericht feiten en inhoud zodanig te reduceren dat 

zij voor de deelnemers duidelijk en begrijpelijk zijn. De reductie van de inhoud kan betrekking 

hebben op twee aspecten. Enerzijds kan de omvang van de over te brengen inhoud worden 

beperkt. Anderzijds is didactische reductie mogelijk door een vereenvoudigde weergave van 

complexe feiten door ze terug te brengen tot basisconcepten, ideeën en methoden. Bij de 

overgang van een sterk gedifferentieerde naar een meer algemene verklaring blijft de 

geldigheid ervan echter onaangetast, zelfs bij een sterke vereenvoudiging. 

Voor de hier gepresenteerde aanpak zijn de volgende punten van belang: 

• Het programma is gericht op realistisch gebruik en praktische toepassing. 

• De workshop bouwt voort op bestaande kennis. 

• De voorkennis van de deelnemers is een belangrijk onderdeel van het leerproces.  

• Er wordt rekening gehouden met de individuele kennis van de deelnemers. 

Zie het handboek van het IGCAL-project (Improving Guidance and Counselling for Adult 

Learners) voor methoden om eerdere leerervaringen van volwassen deelnemers in kaart te 

brengen: 

(https://www.afedemy.eu/IGCAL/IGCAL_Handbook_EN/IGCAL_Online_Handbook_EN.pdf). 

Het zal elementen en voorbeelden bevatten om de parameters voor achtergrondleren van 

volwassen deelnemers in kaart te brengen, zoals: erkenning van eerdere leerervaringen, 

zelfbewustzijn als lerende, vermogen tot het maken van onafhankelijke keuzes en evaluaties, 

eigenwaarde, zelfrespect en zelfeffectiviteit van volwassen deelnemers; metacognitieve 

vaardigheden, motivatie en sociaaleconomische achtergrond. 

Een andere belangrijke factor bij de voorbereiding van de workshop is het aantal deelnemers. 

Wij bevelen 8-12 deelnemers aan, omdat zij hun kennis kunnen verrijken dankzij de inspiratie 

die zij kunnen putten uit groepsdiscussies. Tegelijkertijd is het belangrijk dat elke deelnemer 

voldoende mogelijkheden heeft om een bijdrage te leveren. De workshops kunnen echter ook 

kleiner of groter zijn. Hoewel de omvang van de workshop niet doorslaggevend is voor het 

succes ervan, moet de workshop zelf er methodisch op worden afgestemd. In grote groepen 

is het bijvoorbeeld moeilijker voor de deelnemers om elkaar te leren kennen en vrijuit te 

praten. Gebruik in dat geval een paar keer een ondersteunende en ijsbrekende methoden om 

de deelnemers te helpen elkaar te leren kennen.  

https://www.afedemy.eu/IGCAL/IGCAL_Handbook_EN/IGCAL_Online_Handbook_EN.pdf
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Bij het opzetten en uitvoeren van opleidingsevenementen is het raadzaam deze in drie fasen 

te structureren. 

• In de beginfase is het belangrijk dat de deelnemers elkaar leren kennen en dat de 

motivatie om te leren wordt gewekt. Daarnaast krijgen de deelnemers een overzicht van 

de opleiding, delen zij hun eerdere ervaringen over het onderwerp en spreken zij hun 

verwachtingen uit. 

• In de activiteitenfase moeten de onderwerpen logisch op elkaar voortbouwen en 

aansluiten bij de voorkennis van de groep. Hier moeten verschillende sociale vormen en 

leermethoden zinvol met elkaar worden verbonden. Tijdens de activiteitenfase is het 

belangrijk ervoor te zorgen dat de inhoud praktisch is, zodat de deelnemers het geleerde 

kunnen relateren aan hun eigen werkterrein. 

• In de slotfase is een evaluatie van het geleerde nuttig om de resultaten veilig te stellen 

en in praktijk te brengen. Afsluitende discussies en reflectievragen zijn nuttige methoden. 

Daarnaast moeten de deelnemers de gelegenheid krijgen de workshop te evalueren om 

het succes van de training vast te leggen en te leren over mogelijkheden om toekomstige 

evenementen te verbeteren. 

  

1.5 Leeromgevingen  

In klassieke zin is de inrichting van de leeromgeving een kwestie die betrekking heeft op het 

lokaal, de werksfeer of de plaatsing van tafels en stoelen. Met de COVID-19 pandemie is een 

andere optie vaker gebruikt, namelijk de digitale leeromgeving. 

Bij het ontwerp van de leeromgeving gaat het er gewoonlijk om dat de deelnemers zich vrij 

door de ruimte kunnen bewegen en in kleine groepen kunnen praten. In dit geval moeten 

stoelen en tafels naar de muren worden verplaatst om ruimte te creëren. Aangezien tijdens 

de workshop scènes uit het STEP_UP-spel worden gespeeld, zijn elektronische verbindingen 

essentieel en misschien een centraal groot scherm waarop een scène kan worden afgespeeld 

door de deelnemers die over de te nemen stappen discussiëren. 

De leeromgevingen moeten ook 

verband houden met het aantal 

deelnemers. Kleine groepen tot 8 

personen kunnen gedurende het hele 

evenement plenair werken of voor korte 

perioden in nog kleinere kringen 

uiteenvallen door eenvoudigweg naar 

verschillende kanten van de tafels te 

gaan. Voor grotere groepen zijn break-
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out ruimtes om in kleine groepen te werken echter aan te bevelen. 

Voor digitale leeromgevingen zijn er minstens evenveel mogelijkheden. Gewoonlijk komen 

deelnemers bijeen in een grote virtuele ruimte. Bij veel online conferentietools kan echter 

gebruik worden gemaakt van zogenaamde break-out rooms waarin deelnemers in kleine 

groepen kunnen praten. Er zijn ook veel externe tools die kunnen worden geïntegreerd, zoals 

tools voor enquêtes of video- en presentatieprogramma's. 

In digitale leeromgevingen moet echter evenveel, zo niet meer, aandacht worden besteed 

aan voldoende lange pauzes als in analoge workshops. Lang achter een computer werken en 

luisteren is vermoeiend. Een mogelijkheid hier is het gebruik van break-out-ruimtes waar 

deelnemers informeel kunnen praten. In sommige gevallen kunnen ze ook activiteiten met 

lichamelijke oefeningen aanbieden die de deelnemers alleen kunnen doen. Sommige 

instellingen voor volwassenenonderwijs bieden bijvoorbeeld tijdens de lunch rug- of 

yogalessen aan. 

Daarnaast vormen specifiek advies en begeleiding voor volwassen opleiders over het gebruik 

van digitale leermiddelen met concrete instructies voor het gebruik van het STEP_UP-spel een 

apart onderdeel van de toolkit voor opleiders (zie hoofdstuk 4).  
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2. Curriculum  
 

De volgende hoofdstukken bieden trainers suggesties voor het ontwerpen van hun workshops 

volgens de specifieke leerbehoeften van hun deelnemers. De doelstellingen van elke 

specifieke leereenheid worden gespecificeerd volgens het methodologische schema van: 

persoonlijke benadering - analyse - omgaan met conflicten - positieve exit, een schatting van 

de timing, een opsomming van de benodigde apparatuur en aanbevelingen naast 

trainingsmateriaal. Er worden verschillende opties beschreven waaruit trainers de geschikte 

manier kunnen kiezen om op maat gemaakte workshops voor hun cursisten te ontwerpen.  

In het kader van inleidende en afrondende sessies kunnen vijf leereenheden over 

maatregelen onafhankelijk van elkaar worden toegepast met de volgende onderwerpen:  

• Vroeg stadium van de pandemie;  

• Preventie door individuele personen of entiteiten tijdens de pandemie;  

• Maatregelen op het gebied van gezondheidszorg en maatschappelijke zorg tijdens de 

pandemie;  

• Politieke interventies tijdens de pandemie;  

• Exit strategieën.  

Communicatiemaatregelen als overkoepelend thema zijn in bovengenoemde eenheden 

geïntegreerd.  

Elke leereenheid is een mix van informatieoverdracht, probleemanalyse en leerervaringen 

door het spelen van het spel. Voor elke leereenheid zijn drie scènes uit het STEP_UP-spel 

geselecteerd, waaruit naar gelang van de leerdoelen van de deelnemers een of meer scènes 

kunnen worden gekozen. Na het spelen worden de verschillende opties in het spel besproken, 

en indien gewenst wordt de scène opnieuw gespeeld via gezamenlijk door de deelnemers 

gekozen stappen.  
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2.1  Inleidende bijeenkomst 

Doelstellingen 

Algemene doelstellingen van de inleidende bijeenkomst: 

• Inleiding tot het STEP_UP-project 

• Inleiding tot de inhoud van de workshop 

• Elkaar leren kennen 

De inleidende sessie is essentieel voor de werksfeer van de 
STEP_UP workshop. Het zorgt ervoor dat alle deelnemers weten 
wat ze kunnen verwachten en dat de trainer de standpunten van 
zijn of haar doelgroepen begrijpt. 

Kennismaken met elkaar is het beste deel van deze sessie. Met 
deelnemers die elkaar niet kennen, zijn ijsbrekers goede 
oplossingen om de sfeer te verlichten. Enkele humoristische 
onderdelen zijn meestal welkom en kunnen de deelnemers 
opvrolijken. U kunt ook twee korte Meet & Greet opties com-
bineren. 

Inleiding tot het STEP_UP-
project en de workshop 
[10-15 minuten] 

Input van de trainer: 

• Verwijzing naar Erasmus+ en de Europese context 

• Doelstellingen en resultaten van STEP_UP 

• Doelstellingen en agenda van de workshop 

Voor de inleiding tot het STEP_UP-project is een PowerPoint-
presentatie beschikbaar om korte achtergrondinformatie te 
geven. Een Prezi video informeert de deelnemers over de 
totstandkoming van het spel. 

Aangezien de beslissing over de samenstelling van de specifieke 
workshopelementen aan de trainers wordt overgelaten, is het 
hun taak de agenda voor hun workshops op te stellen. Een 
sjabloon dat kan worden ingevuld maakt deel uit van de 
bijlagen. 

De inleiding tot het STEP_UP-project en de workshop kan kort 
worden gehouden, aangezien de deelnemers gewoonlijk van 
tevoren informatie hebben ontvangen en uitdrukkelijk hebben 
besloten aan het evenement deel te nemen. 

Daarna past de trainer de gekozen formule toe voor de 
introductie van de deelnemers, die moet worden aangepast aan 
het aantal deelnemers en hun achtergrond. 

https://stepupgame.eu/results/projectppt
https://stepupgame.eu/results/projectppt
https://stepupgame.eu/results/stepupvideo


 
 
 
 

 
 
 
 
 

14 

Meet & Greet optie 1: 
Persoonlijke introductie 
[3 minuten per deelnemer] 

Ondanks de voordelen van een speelse aanpak om ervoor te 
zorgen dat de deelnemers elkaar leren kennen, kunnen er goede 
redenen zijn om dit onderdeel op een conventionele manier uit 
te voeren. In dit geval wordt de deelnemers gevraagd om:  

• Geef basisinformatie over hun persoonlijke en/of 
professionele achtergrond; 

• Verwijzen kort naar hun persoonlijke of professionele 
ervaringen in pandemische situaties; 

• Praat over hun redenen en verwachtingen om de workshop 
bij te wonen. 

De begeleiders moeten de deelnemers aanmoedigen deze 
informatie nauwkeurig en beknopt te houden, aangezien er 
tijdens de workshop veel gelegenheden zullen zijn om dieper op 
hun achtergrond in te gaan. 
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Meet & Greet optie 2: 
Wederzijdse introductie 
door de deelnemers 
[10 minuten per deelnemer] 

Deze optie verschilt enigszins van de eerste: twee deelnemers 
die naast elkaar zitten krijgen de gelegenheid om in tweetallen 
(één op één) vragen over hun achtergrond te beantwoorden. De 
deelnemers zullen meer ontspannen met slechts één persoon 
spreken, en de presentatie van informatie over elkaar zal veel 
meer to the point zijn.  Na een bepaalde tijd stellen de 
deelnemers hun buren plenair voor.  

Onder de meer serieuze achtergrondinformatie zou een vraag 
kunnen verwijzen naar een leuk aspect zoals:  

• Basisinformatie over hun persoonlijke en/of professionele 
achtergrond; 

• Persoonlijke of professionele ervaringen in een 
pandemische situatie; 

• Een item dat ze zouden meenemen naar een afgelegen 
eiland waar ze alleen zouden moeten leven. 

Deze optie kan ook online worden uitgevoerd als de technische 
functies voor break-out groepen worden gebruikt, maar is 
gemakkelijker als zij ter plaatse wordt uitgevoerd. 
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Meet & Greet-optie 3: 
Thematische clustering van 
deelnemers 
[5 minuten per thema] 

Voor deze optie bereidt de trainer een lijst voor met kenmerken 

die door een bepaald aantal deelnemers worden gedeeld, 

bijvoorbeeld beroepen, werkgebieden of locaties. In grote 

groepen kunnen de deelnemers die correct zijn aangesproken 

gewoon opstaan van hun plaats en anderen leren kennen die 

hun eigen kenmerken delen. In kleinere groepen kunnen de 

deelnemers zich op bepaalde punten in de zaal verzamelen, 

binnen hun kleine groepen praten of in de plenaire vergadering 

hun standpunten nader toelichten. 

Deze Meet & Greet-optie ontspant de sfeer tijdens workshops 
op locatie, omdat de deelnemers onderweg zijn. Bij online 
vergaderingen plakken de deelnemers een plakbriefje op hun 
camera en verwijderen dit als ze persoonlijk worden 
aangesproken. Hun gezichten verschijnen dan achter elkaar op 
het scherm.  

 
Aspecten die in dit verband moeten worden gevraagd kunnen 
betrekking hebben op: 

• Professionele sector: sociaal gebied / gezondheidsgebied / 
ander gebied; 

• Functie: betaald personeel / vrijwilliger / mantelzorger / 
andere functie; 

• Ervaringen met Covid 19: directe ervaring (eigen besmetting 
of die van een naaste) / indirecte ervaring. 

Verdere aspecten moeten betrekking hebben op de specifieke 
groep deelnemers. 
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Meet & Greet optie 4: 
Twee waarheden en een 
leugen 
[5 minuten per thema] 

Deze ijsbreker is een klassieker en wordt vooral aanbevolen voor 
groepen die elkaar al vrij goed kennen en voor wie de andere 
opties weinig interessant zijn. Hij kan zowel in online als in 
analoge workshops worden gebruikt. 

De deelnemers wordt gevraagd twee waarheden en een leugen 
over zichzelf op te schrijven die de anderen nauwelijks kennen. 
Vervolgens lezen de deelnemers hun zinnen voor en moeten de 
andere leden raden welke uitspraak een leugen is.  

 

Meet & Greet optie 5: 
A of B  
[5-10 minuten] 

Plezier staat voorop bij deze ijsbreker. De deelnemers leren 
elkaar indirect kennen en stellen thematisch gerelateerde 
persoonlijke en professionele informatie uit tot latere 
onderdelen van de workshop. 

De begeleider leest "ofwel ... ofwel" vragen voor aan de 
deelnemers, die moeten antwoorden met kaarten in 
verschillende kleuren waarop A, B of een kruis is genoteerd. Als 
alternatief kun je afspreken om beide armen omhoog te 
strekken voor A, ze op de borst te kruisen voor B en, als de 
deelnemers niet kunnen beslissen, het door te geven en een 
zwaaibeweging met de handen te maken. 

Vaak gebruikte A- of B-onderwerpen zijn: 

• Trein of fiets? 

• Yoga of joggen? 

• Zee of bergen? 

• Koffie of thee? 

• Stad of land? 

• Wijn of bier? 

• Spek of bloemkool? 

• Pasta of rijst? 

• Blote voeten of schoenen? 
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Apparatuur 

• Laptop en projector 

• Voor online workshops: Conferentiesoftware met gallery-
view 

• Prezi of PowerPoint-presentatie over STEP_UP-project (link) 

• STEP_UP flyer 

• Agenda van de workshop 

• Kaarten (indien van toepassing) voor optie 4 

• Lijst van A- en B-onderwerpen voor optie 5 

Aanbevelingen voor 
trainers 

De trainer moet zich ervan bewust zijn dat zijn/haar eigen 
presentatie en die van de organisatie die de workshop leidt ook 
belangrijk is. Wees gastvrij, glimlach en toon openheid met uw 
gebaren. Leiders met een positieve houding helpen de 
deelnemers zich te ontspannen in dit cruciale deel van de 
workshop.  

Zorg ervoor dat de kennismaking met elkaar zo speels mogelijk 
verloopt. 

De communicatie tussen de deelnemers wordt verder 
vergemakkelijkt door naamkaartjes die zij kunnen dragen of 
voor zich op hun tafel kunnen leggen.

 
• Als de samenstelling van de deelnemers multinationaal en 

meertalig is, vraag dan vooraf naar de moedertaal en de 
gesproken talen. Vlaggen voor deze talen geven aan hoe 
gesprekken tijdens pauzes of andere gelegenheden buiten 
de workshop kunnen plaatsvinden. 
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2.2 Leereenheden 

2.2.1 Vroeg stadium van de pandemie 

Vroege opsporing speelt een cruciale rol in alle preventie- en behandelingsstrategieën. De 

overeenkomstige maatregelen kunnen in vijf categorieën worden samengevat: 

Ziektesurveillance is een op informatie gebaseerde activiteit waarbij grote hoeveelheden 

gegevens uit diverse bronnen worden verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd. Het 

wordt gebruikt om: 

• De doeltreffendheid van controle- en preventieve gezondheidsmaatregelen evalueren. 

• Toezicht houden op veranderingen in infectieuze agentia, bijvoorbeeld trends in de 

ontwikkeling van antimicrobiële resistentie. 

• De gezondheidsplanning en de toewijzing van passende middelen binnen de 

gezondheidszorgstelsels ondersteunen. 

• Vaststellen welke bevolkingsgroepen of gebieden een hoog risico lopen en daarop 

maatregelen richten. 

• Een waardevol archief van ziekteactiviteit voor toekomstig gebruik. 

Met digitale surveillance wordt getracht kennis te vergaren over volksgezondheidskwesties 

via de analyse van gegevens in het digitale domein (zoals zoekgegevens op internet, 

Twitterberichten, WhatsApp of online nieuwsberichten), de verspreiding van deze gegevens 

en toegangspatronen. Het verwachte resultaat van digitale surveillance is dat overdraagbare 

en besmettelijke ziekten in een vroeger stadium worden opgespoord dan bij normale 

ziektesurveillance. Het verzamelen van persoonsgegevens uit sociale media en andere 

bronnen door overheden en overheidsinstanties moet echter goed worden beveiligd om 

(onbedoeld) misbruik of schending van de vertrouwelijkheid te voorkomen.  

De toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) in de 

gezondheidszorg kan zelfs zwakke signalen van besmettelijke ziekten en trends opsporen. Ze 

kunnen ook worden toegepast om de diagnose te verbeteren en de overdracht te blokkeren. 

Op de luchthaven van Singapore worden bijvoorbeeld systematisch temperatuurcontroles 

uitgevoerd met behulp van een thermische camera. Een andere benadering is het 

classificeren van patiënten aan de hand van vitale tekenen, zoals ademhalingsfrequentie, 

hartslag en gezichtstemperatuur. Er wordt veel verwacht van kunstmatige intelligentie en 

machinaal leren voor de vroegtijdige opsporing van besmettelijke ziekten. Het gebruik van AI 

en machinaal leren kan echter ernstige gevolgen hebben voor mensenlevens en privacy, tenzij 

aanvullende maatregelen worden genomen. 

Syndromische surveillance is de verzameling, analyse, interpretatie en verspreiding van 

gezondheidsgerelateerde gegevens in real time (of bijna real time), waardoor de gevolgen (of 
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het ontbreken daarvan) van potentiële bedreigingen voor de menselijke gezondheid die 

doeltreffende actie vereisen, vroegtijdig kunnen worden vastgesteld. Het doel is vroegtijdige 

opsporing van infectieziekten in massabijeenkomsten in openbare ruimten, instellingen of 

collectieve accommodatie, waaronder ziekenhuizen en verpleeghuizen. 

Preventieve tests worden toegepast op mensen die geen symptomen hebben maar drager 

kunnen zijn van een infectieziekte, in tegenstelling tot diagnostische tests die bedoeld zijn om 

een actuele infectie bij personen vast te stellen. Dit type test wordt uitgevoerd wanneer 

iemand tekenen of symptomen heeft die op een infectie wijzen, of asymptomatisch is, maar 

onlangs aan een infectie is blootgesteld of vermoedelijk aan een infectie is blootgesteld. 

Preventieve of screeningtests worden aanbevolen voor niet-gevaccineerde mensen om 

degenen te identificeren die asymptomatisch zijn en geen melding maken van een bekende, 

vermoedelijke of gemelde blootstelling. Screening helpt om onbekende gevallen op te sporen 

zodat maatregelen kunnen worden genomen om verdere overdracht te voorkomen. Het 

omvat:  

• Het testen van werknemers in een werkomgeving; 

• Het testen van studenten, docenten en personeel in een school- of 

universiteitsomgeving; 

• Iemand testen voor of na de reis; 

• Iemand testen die (nog) geen symptomen heeft. 

Raadpleeg voor meer informatie de hoofdstukken "Pandemische fasen" en "Maatregelen in 

de gezondheidszorg" in het STEP_UP-handboek. U kunt ook naar de STEP_UP-bibliotheek 

gaan en "Vroegtijdige opsporing/waarschuwing" selecteren in "Domein van de maatregel". 

Doelstellingen van de 
leereenheid 

Het doel van deze leereenheid is de deelnemers aan de 
workshop vertrouwd te maken met typische problemen in een 
vroeg stadium van een pandemie, wanneer de kennis beperkt is 
en in de meest elementaire behoeften moet worden voorzien. 
Zij worden ondersteund in: 

• Weten welke strategieën al dan niet geschikt zijn om te 
voorkomen dat de ziekte zich verder verspreidt; 

• Zich bewust zijn van het belang van testen tijdens 
pandemieën;  

• Inzicht in het belang van de aanschaf en distributie van 
beschermende materialen en de noodzaak van het instellen 
van ontsmettingspunten. 

 

https://stepupgame.eu/results/manual/pandemic
https://stepupgame.eu/results/manual/healtcare
https://stepupgame.eu/results/manual/healtcare
https://stepupgame.eu/library/
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Persoonlijke benadering 

[20 minuten] 

De leereenheid begint met een groepsdiscussie over de 
persoonlijke ervaringen van de deelnemers. Uitspraken van 
meer algemene aard kunnen worden opgeslagen op een flip-
over of prikbord voor latere discussie. Dit deel van de 
leereenheid is gericht op het verzamelen van persoonlijke 
indrukken. 

De discussie wordt geleid door de trainer, die kan kiezen uit de 
volgende vragen of desgewenst vragen kan toevoegen: 

• Kunt u zich de eerste keer herinneren dat u te maken kreeg 
met het Coronavirus? 

• Wat dacht u dat de ernst ervan zou zijn? 

• Wat waren uw eerste acties toen u hoorde over het 
bestaan van het coronavirus? 

• Vertrouwde u op de regering dat er snel oplossingen 
zouden worden gevonden? 

• Vertrouwt u erop dat uw gezondheidssysteem het 
coronavirus adequaat aanpakt? 

• Hebt u situaties meegemaakt waarin je onzeker of bang 
was?  

• Al met al, wat had de regering in het beginstadium van de 
pandemie moeten doen? 

Analyse / Omgaan met 
conflicten 

[30 minuten] 

 

De trainer deelt een hand-out uit of deelt deze op het scherm in 
een online workshop om een casestudy uit te voeren over 
maatregelen voor vroegtijdige opsporing op basis van massale 
tests in Slowakije in 2020 als voorbeeld (zie bijlage). De volgende 
aspecten - en andere door de trainer gekozen aspecten - 
worden in kleine groepen en/of in de plenaire vergadering 
besproken: 

• Belangrijkste sterke punten en beperkingen 

• Maatregelen ter vermindering van de beperkingen en de 
kosten daarvan 

• Verbanden tussen testen en daling van infectiegevallen 

• Mogelijke redenen om de test niet te herhalen.  

• Geleerde lessen 
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Het formaat kiezen voor 
het spelen van de scènes  

De trainer kiest een van de volgende opties: 

• Sommige groepen kunnen er de voorkeur aan geven de 

scène samen te spelen en de verschillende opties en 

gevolgen te bespreken alvorens een zet te doen. Merk 

op dat deze opzet geen tijdwinst oplevert, aangezien de 

deelnemers misschien alternatieve routes willen 

verkennen.  

• Andere groepen houden wellicht van enige competitie. 
Als de scène individueel wordt gespeeld, kunnen de 
scores worden vergeleken en zo het succes aangeven. 
Ook hier zal een gezamenlijk spel de discussie stimuleren 
over wat de beslissing voor bepaalde opties beïnvloedt 
terwijl andere worden verworpen. 

Positief eindigen: Scène 2 - 
Isolatie van patiënt zero 

[30-40 minuten] 

 
Britta Johnson, Gezondheid  
Minister en vice-premier 

Leerdoelen voor spelers: 

• De pandemische situatie kunnen analyseren. 

• Verschillende strategieën kennen om de optimale oplossing 
te vinden om te voorkomen dat de ziekte zich verder 
verspreidt. 

• Zich bewust zijn van de gevolgen van isolement voor het 
individu en de samenleving. 

De spelsessie wordt ingeleid door de begeleider: Patiënt zero is 
op het eiland! Het is een 35-jarige vrouw die is teruggekeerd 
naar het eiland na een zakenreis 2 weken geleden. De uitdaging 
is om patiënt zero te isoleren. 

Positief eindigen: Scène 3 - 
Aanbieding van 
testmogelijkheden 

[30-40 minuten] 

 

 
Francis Nelson, epidemi-
oloog volksgezondheid 

Leerdoelen voor spelers: 

• Zich bewust zijn van het belang van testen tijdens 
pandemieën. 

• Inzicht in de procedure en de richtsnoeren die nodig zijn 
om adequaat te kunnen testen. 

• Kennis van de richtsnoeren inzake tests en wanneer deze 
moeten worden toegepast. 

• Weten welke prioriteitsgroepen moeten worden getest. 

De spelsessie wordt ingeleid door de trainer: om de verspreiding 
van het virus te voorkomen, moet er getest worden. Er moeten 
centra worden geopend in alle delen van het land. Er moet 
personeel worden aangesteld. Er moeten richtsnoeren voor het 
testen worden vastgesteld. Er moeten richtsnoeren voor het 
nemen van monsters worden opgesteld. Hoe kunnen deze 
maatregelen volgens epidemiologische normen worden 
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georganiseerd ? 

 

Positief eindigen: Scène 4 - 
Hulp voor 
verpleeghuispersoneel  

[30-40 minuten] 

 

 
Rosa Santos, zorgverlener in 
een verpleeghuis 

Leerdoelen voor spelers: 

• Inzicht in de functies en voordelen van een uitbraakteam. 

• Het kunnen letten op rusttijden die medewerkers in een 
verpleeghuis nodig hebben. 

• Inzicht in het belang van de aanschaf en distributie van 
beschermende materialen en de noodzaak om 
ontsmettingspunten in te richten. 

• Inzicht in het belang van isolatie en het voorbereiden van 
ruimten met veiligheidsafstand.  

De spelsessie wordt ingeleid door de trainer: Met een eerste 
ontdekt geval, zijn in een paar dagen 100 van de 118 
verpleeghuisbewoners positief. Wat voor hulp is er nodig? Een 
uitbraakteam arriveert om het personeel van het verpleeghuis 
te ondersteunen. 

Samenvatten 

[5-10 minuten] 

Ter afsluiting van de leereenheid vat de trainer de belangrijkste 
resultaten van de discussies samen. In geval van controversiële 
standpunten is het niet nodig de resultaten te harmoniseren. 
Uiteenlopende meningen zijn altijd mogelijk. Zij moeten niet 
worden beoordeeld, maar kunnen worden gewogen: "Terwijl de 
meerderheid gelooft dat ..., waren er ook mensen die dachten 
dat ..." 

De deelnemers wordt verzocht de resultaten aan te vullen met 
bijvoorbeeld hun belangrijkste leerervaringen. Voor de 
afsluitende sessie van elke leereenheid is documentatie niet 
verplicht. Een systematische verzameling van leerervaringen zal 
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plaatsvinden in de afsluitende sessie. 

Apparatuur 

• Lijst met leidende vragen 

• Laptop en projector 

• Hand-out over casestudy 

• Internettoegang  

• Persoonlijke smartphones of tablets gebruikt door 
deelnemers 

Aanbevelingen voor  
trainers 

Wees voorbereid met feiten en cijfers over medische aspecten 
betreffende het vroege stadium van pandemieën. 

Wees ervan bewust dat discussies over persoonlijke ervaringen 
veel langer kunnen duren dan verwacht. Selecteer vragen op 
basis van prioriteiten en beëindig de discussie na de toegewezen 
tijd.  

• Introduceer controversiële standpunten die niet kunnen 
worden bemiddeld door: "We agree to disagree: ..." 

 

2.2.2  Preventie door personen of entiteiten tijdens de pandemie 

Zoals het Control Disease Centre (CDC) in augustus 2021 schatte, hebben preventieve 

maatregelen zoals het gebruik van maskers, sociale distantiëring, enz. de evolutie van de 

gevallen beïnvloed, wat de bezettingsgraad in ziekenhuizen weerspiegelt. 
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Preventieve maatregelen kunnen worden ingedeeld naar gebied, zoals gezichtsmaskers en 

ademhalingshygiëne, of naar context, bijvoorbeeld werkplek, school of vervoer. Zij worden 

door personen en organisaties genomen voor zelfbescherming en de bescherming van 

anderen, meestal ter uitvoering van regels die op politiek niveau zijn vastgesteld. 

 

Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk "Sociale maatregelen" in de STEP_UP-

handleiding. U kunt ook naar de STEP_UP-bibliotheek gaan en "Preventie" selecteren in het 

"Maatregel". 

 

https://stepupgame.eu/results/manual/social
https://stepupgame.eu/library/
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Doelstellingen van de 
leereenheid 

Deze leereenheid heeft tot doel maatregelen te bespreken die 
door individuen of organisaties kunnen worden genomen 
wanneer remedies en/of vaccins nog onbekend of nog niet 
volledig effectief zijn en preventie de enige veilige optie is. 
Deelnemers aan de workshop worden ondersteund in: 

• Het kunnen selecteren van de belangrijkste en juiste 
informatie over verstandig gedrag in een pandemie. 

• Zich bewust zijn van de complexiteit van het nemen van 
beslissingen in een heterogene samenleving.  

• Begrijpen hoe te reageren op dringend uitgevaardigde 
zorgprotocollen. 

Persoonlijke benadering 

[20 minuten] 

De leereenheid begint met een groepsdiscussie over de 
persoonlijke ervaringen van de deelnemers. Uitspraken van 
meer algemene aard kunnen op een flip-over of prikbord 
worden bewaard voor later. Dit deel van de leereenheid is 
gericht op het verzamelen van persoonlijke indrukken. 

De discussie wordt geleid door de trainer, die kan kiezen uit de 
volgende vragen of desgewenst vragen kan toevoegen:  

• Welke maatregelen hebt u genomen om uzelf te 
beschermen tegen een infectie?  

• Zijn u en uw naasten erin geslaagd een infectie te 
voorkomen? 

• Hebt u risico's gelopen door de officiële regels niet te 
volgen of uzelf blootgesteld aan risicovolle 
omstandigheden? 

• Werkt u of werkte u in een omgeving waar u een risico zou 
kunnen vormen voor andere mensen of waar anderen een 
risico voor u zouden kunnen vormen? 

• Heeft u gebruik gemaakt van testmogelijkheden toen deze 
nog niet verplicht waren?  

• Welke verdere preventieve maatregelen had de regering 
moeten toepassen? 
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Analyse / Omgaan met 
conflicten 

[30 minuten] 

De trainer deelt een hand-out uit of deelt deze op het scherm in 
een online workshop om een casestudy uit te voeren over 
preventiemaatregelen op basis van opsporingsapps die in de EU 
als voorbeeld worden gebruikt (zie bijlage). De volgende 
aspecten - en andere door de trainer gekozen aspecten - 
worden besproken in kleine groepen en/of in de plenaire 
vergadering: 

• Belangrijkste sterke en zwakke punten 

• Opties om zwakke punten te verminderen en de kosten 
daarvan 

• Effecten op verschillende sociale gebieden 

• Beoordeling van de waarde van de huidige traceringsapps  

• Onbedoelde bijwerkingen  

• Geleerde lessen 

Positief eindigen: Scène 7 - 
Informatie over 
preventieve maatregelen 

[30-40 minuten] 

 

Katharina Fischer, hoofd 
Buurtinitiatief 

Leerdoelen voor spelers: 

• Het kunnen selecteren van de belangrijkste en juiste 
informatie over verstandig gedrag in een pandemie. 

• Zich bewust zijn van manieren om ook personen te 
bereiken met weinig kennis van de taal van het gastland. 

• Bezinning op de meest efficiënte manier om informatie te 
verspreiden door middel van een buurtinitiatief 

De spelsessie wordt ingeleid door de trainer:  Mensen zijn bang 
en weten niet zeker wat ze moeten doen en wat de juiste 
maatregelen zijn. Zijn maskers echt nodig? Hoe kunnen we 
voorkomen dat we besmet raken? De scène geeft informatie 
over passende maatregelen en ontmaskert valse mythes. 
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Positief eindigen: Scène 5 - 
Zorgen voor veilige 
gezondheidszorg  

[30-40 minuten] 

 

 

Pedro Jimenez, Centrum 
voor eerstelijnszorg 

Manager 

Leerdoelen voor spelers: 

• Zich bewust zijn van de verschillende sociaaleconomische 
achtergronden in de samenleving;  

• Zich bewust zijn van de complexiteit van het nemen van 
beslissingen in een heterogene samenleving; 

• Begrijpen hoe in dringende gevallen en met beperkte 
capaciteit van herverdelende middelen actie kan worden 
ondernomen. 

De spelsessie wordt ingeleid door de trainer: er wordt een 
uitbraak geconstateerd in een wijk die dichtbevolkt is met 
mensen met sociaaleconomische determinanten en die in 
slechte woonomstandigheden leven. Probeer het aantal 
onnodige bezoeken aan het gezondheidscentrum te beheersen 
en bereid de ruimten van het gezondheidscentrum voor om 
mensen te ontvangen door te zorgen voor veilige 
tussenruimten. Het plannen van bezoeken aan de dokter en het 
maken van afspraken om samenscholingen te vermijden is 
verplicht. 

Positief eindigen: Scène 8 - 
Voorlichting en opleiding 
van zorgpersoneel 

[30-40 minuten]  

 

Pedro Jimenez, 
centrummanager 
eerstelijnszorg 

Leerdoelen voor spelers: 

• Inzicht in hoe te reageren op dringend uitgevaardigde 
zorgprotocollen; 

• Zich bewust zijn van de praktische belemmeringen van het 
plotseling invoeren van protocollaire wijzigingen in een 
functionele organisatie;   

• Zich bewust zijn van de noodzaak van deskundige 
communicatie en snel beheer om patiënten en personeel te 
informeren. 

De spelsessie wordt ingeleid door de trainer: infecties nemen 
exponentieel toe, en de regering vaardigt een protocol uit om 
de eerstelijnszorg aan te passen aan de noodsituaties. Alle 
zorgmedewerkers die in het centrum werken, krijgen opleiding 
en informatie over de maatregelen om de patiënten en zichzelf 
te beschermen. 
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Samenvatten 

[5-10 minuten] 

Ter afsluiting van de leereenheid vat de trainer de belangrijkste 
resultaten van de discussies samen. In geval van controversiële 
standpunten is het niet nodig de resultaten te harmoniseren. 
Uiteenlopende meningen zijn altijd mogelijk. Zij moeten niet 
worden beoordeeld, maar kunnen worden gewogen: "Terwijl de 
meerderheid gelooft dat ..., waren er ook mensen die dachten 
dat ...". 

De deelnemers wordt verzocht de resultaten aan te vullen met 
bijvoorbeeld hun belangrijkste leerervaringen. Voor de 
afsluitende sessie van elke leereenheid is documentatie niet 
verplicht. Een systematische verzameling van leerervaringen zal 
plaatsvinden in de afsluitende sessie. 

Apparatuur 

• Lijst met leidende vragen 

• Laptop en projector 

• Hand-out over casestudy 

• Internettoegang  

• Persoonlijke smartphones of tablets gebruikt door 
deelnemers 
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2.2.3  Maatregelen op het gebied van gezondheidszorg en maatschappelijke zorg 

tijdens de pandemie 

Uitbraken van nieuwe of opnieuw opkomende infectieziekten vormen een unieke uitdaging 

en een bedreiging voor zorgverleners en andere eerstelijnshulpverleners vanwege het 

beperkte inzicht in de bedreiging. Ook is het lastig te vertrouwen op infectiepreventie- en 

bestrijdingsmaatregelen die mogelijk geen rekening houden met alle transmissiedynamieken 

van de opkomende ziekteverwekkers. Het was een van de eerste keren in de recente 

geschiedenis dat zorgmedewerkers werden geconfronteerd met de opkomst van een 

ademhalingsvirus dat zich snel kon verspreiden en alle landen van de wereld kon treffen. 

Onderzoekers hadden tijd nodig om gegevens en bewijzen te verzamelen die zouden helpen 

om de ziekte te bestrijden en uitbraken onder controle te krijgen, en tegelijkertijd rekening 

te houden met alle andere sociale, economische en psychologische aspecten waarmee 

mensen te maken kunnen krijgen. Hoewel de pandemie ongekende eisen aan de 

gezondheidszorg heeft gesteld, heeft zij zich snel aangepast en nieuwe innovaties gebracht 

om de zorg voor de bevolking op peil te houden.  

Een van de eerste cruciale stappen bij het beheer van de epidemie in elk land was een 

doeltreffende en grondige manier om positieve Sars-CoV-2-gevallen te identificeren en te 

bevestigen. Na de positieve identificatie van een geval is een epidemiologische geschiedenis 

noodzakelijk om alle nauwe contacten verder te isoleren en de potentiële verspreiding van 

de ziekte te vertragen. Voor de beheersing van de verspreiding van de ziekte is het van vitaal 

belang dat positieve patiënten in quarantaine worden geplaatst en hun contacten worden 

geïsoleerd.  

Naast de gezondheidszorg is ook de maatschappelijke of sociale zorgsector sterk getroffen 

door COVID-19. Deze sector heeft zijn middelen optimaal moeten benutten door te 

coördineren tussen professionals uit verschillende gemeenten of verenigingen. Sociale 

diensten hebben geïnnoveerd door telefonische diensten voor sociale en emotionele 

ondersteuning te lanceren. Net als de gezondheidszorg moest de sociale sector protocollen 

en richtsnoeren aanpassen en wijzigen om een van de meest risicovolle bevolkingsgroepen 

veilig en gezond te houden.  

Ouderen die in een instelling wonen, lopen een groot risico te worden aangetast door 

ademhalings- en andere ziekteverwekkers. Een goed programma voor infectiepreventie en -

bestrijding is van cruciaal belang om zowel de bewoners als de zorgmedewerkers te 

beschermen. Verzorgingshuizen en andere sociale diensten met populaties die een groter 

risico lopen, moeten de kern van infectiepreventie handhaven en alert blijven op infecties bij 

bewoners en personeel. De maatschappelijke zorg heeft tijdens de COVID-19-crisis een van 

de moeilijkste tijden doorgemaakt om in dringende sociale behoeften te voorzien in een 

onzeker scenario.  
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Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk "Maatregelen in de gezondheidszorg" in de 

STEP_UP-handleiding. U kunt ook naar de STEP_UP-bibliotheek gaan en "Sociale en 

gezondheidszorg" selecteren in het "Domein van de maatregel". 

 

Doelstellingen van de 
leereenheid 

Instellingen voor gezondheidszorg en maatschappelijke zorg 
spelen een cruciale rol tijdens pandemieën. Hoewel ziekte 
zoveel mogelijk moet worden voorkomen, moet ook aandacht 
worden besteed aan het sociale welzijn. Deelnemers aan de 
workshop worden ondersteund in: 

• Inzicht in het belang van communicatie met zowel het 
professionele personeel als de burgers; 

• Zich bewust zijn van het belang van bezoeken op afstand 
om de geestelijke gezondheid van verpleeghuisgebruikers 
te waarborgen;  

• Omgaan met de beperkingen van online media voor 
bepaalde onderwerpen en doelgroepen. 

Persoonlijke benadering 

[20 minuten] 

De leereenheid begint met een groepsdiscussie over de 
persoonlijke ervaringen van de deelnemers. Uitspraken van 
meer algemene aard kunnen worden opgeslagen op een flip-
over of prikbord voor latere discussie. Dit deel van de 
leereenheid is gericht op het verzamelen van persoonlijke 
indrukken. 

De discussie wordt geleid door de trainer, die kan kiezen uit de 
volgende vragen of desgewenst eigen vragen kan toevoegen: 

• Bent u of was u actief in de gezondheidszorg als betaald 
personeel of vrijwilliger? Zo ja, licht uw werkzaamheden 
tijdens de pandemie toe. 

• Bent u of was u actief in de maatschappelijke zorg als 
betaalde kracht of vrijwilliger? Zo ja, licht uw 
werkzaamheden tijdens de pandemie toe. 

• Heeft u of had u familieleden of vrienden die in een 
verzorgingstehuis wonen? Zo ja, hebt u tijdens de 
pandemie contact met hen gehad? Hoe ging u ermee om? 

• Hebt u oudere mensen in de buurt geholpen? Wat deed u 
precies? 

Welke aanvullende sociale of gezondheidsinterventies had de 
overheid moeten doen? 

https://stepupgame.eu/results/manual/healtcare
https://stepupgame.eu/library/
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Analyse / Omgaan met 
conflicten 

[30 minuten] 

 

Een hand-out wordt uitgedeeld of op het scherm gedeeld in 
een online workshop door de trainer om een case study uit te 
voeren op basis van regelgeving voor de bewoners en het 
personeel van verpleeghuizen die als voorbeeld worden 
gebruikt (zie bijlage). De volgende aspecten - en andere door 
de trainer gekozen aspecten - worden besproken in kleine 
groepen en/of in de plenaire vergadering: 

• Voordelen voor verzorgingshuisbewoners 

• Schadelijke effecten 

• Maatregelen om het contact met de bewoners te 
onderhouden 

• Ouderen als prioritaire groep voor vaccinatie 

• Vaccinatie van verzorgingshuispersoneel  

• Geleerde lessen 

Het formaat kiezen voor het 
spelen van de scènes 

De trainer kiest een van de volgende opties: 

• Sommige groepen kunnen er de voorkeur aan geven de 
scène samen te spelen en de verschillende opties en 
gevolgen te bespreken alvorens een zet te doen. Merk 
op dat dit formaat geen tijdwinst oplevert, aangezien 
de deelnemers misschien alternatieve routes willen 
verkennen. 

• Andere groepen houden wellicht van enige competitie. 
Als de scène individueel wordt gespeeld, kunnen de 
scores worden vergeleken en zo het succes aangeven. 
Ook hier zal een gezamenlijk spel de discussie 
stimuleren over wat de beslissing voor bepaalde opties 
beïnvloedt terwijl andere worden verworpen. 
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Positief eindigen: Scène 9 - 
Uitvoering van een 
testcampagne 

[30-40 minuten]  

 

Pedro 
Jimenez, centrummanager 
eerstelijnszorg 

Leerdoelen voor spelers: 

• Inzicht in hoe de veerkracht en paraatheid van 
zorgmedewerkers bij een noodsituatie op 
gezondheidsgebied kan worden vergroot; 

• Inzicht in het belang van communicatie met zowel het 
professionele personeel als de burgers in het algemeen;    

• Ontwikkeling van originaliteit en creativiteit om 
innovatieve maatregelen te ontwikkelen die in 
buitengewone omstandigheden nodig kunnen zijn. 

De spelsessie wordt ingeleid door de trainer: het 
eerstelijnszorgcentrum probeert een massale testcampagne 
uit te voeren in de buurt. De belangrijkste uitdagingen zijn: a) 
de nieuwe behoefte aan extra middelen (d.w.z. personeel, 
artsen en/of zorgmedewerkers) om de campagne uit te 
voeren; en b) hoe de bevolking te overtuigen via een efficiënte 
communicatiecampagne in plaats van met dwangmaatregelen. 

Positief eindigen: Scène 12 - 
Omgaan met de sluiting van 
verzorgingstehuizen 

[30-40 minuten] 

 

 
Rosa Santos, zorgverlener in 
een verpleeghuis 

Leerdoelen voor spelers: 

• Het belang kunnen inzien van bezoeken op afstand om de 
geestelijke gezondheid van verpleeghuisgebruikers te 
waarborgen; 

• Kennis hebben van methoden om via bestaande middelen 
virtuele bezoeken af te leggen; 

• Inzicht in de redenen waarom persoonlijk bezoek niet 
mogelijk is, en in staat zijn deze informatie met gevoel te 
delen met anderen die boos kunnen zijn dat zij hun 
familieleden niet kunnen zien. 

De spelsessie wordt ingeleid door de trainer: de infectiecijfers 
verdubbelen om de paar dagen en de regering heeft de sluiting 
van verzorgingshuizen voor alle externe bezoekers afgekondigd: 
Red alert - er komt een sluiting van verzorgingshuizen voor alle 
externe bezoekers. 
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Positief eindigen: Scène 11 - 
Creëren van 
communicatiemogelijkheden 
voor geïsoleerde personen 

 [30-40 minuten]  

 

Katharina 
Fischer, hoofd Buurtinitiatief 

Leerdoelen voor spelers: 

• Inzicht in het belang van het beveiligen van zowel interne 
als externe communicatiekanalen;  

• De media kennen die de conventionele 
communicatiekanalen kunnen vervangen; 

• Zich bewust zijn van de beperkingen van online media met 
betrekking tot bepaalde onderwerpen en doelgroepen. 

De spelsessie wordt ingeleid door de trainer: een 
donatiecampagne heeft genoeg geld en apparaten opgeleverd 
en mensen betrokken die bereid zijn hun tijd te geven om 
stabiele communicatie via veilige en efficiënte middelen aan te 
bieden. De spelers worden uitgedaagd om ervoor te zorgen dat 
de aangeboden apparaten en communicatiekanalen rekening 
houden met de persoonlijke omstandigheden van de 
doelgroepen. 

Samenvatten 

(5 - 10 minuten) 

Ter afsluiting van de leereenheid vat de trainer de 
belangrijkste resultaten van de discussies samen. In geval van 
controversiële standpunten is het niet nodig de resultaten te 
harmoniseren. Uiteenlopende meningen zijn altijd mogelijk. Zij 
moeten niet worden beoordeeld, maar kunnen worden 
gewogen: "Terwijl de meerderheid gelooft dat ..., waren er 
ook mensen die dachten dat ...". 

De deelnemers wordt verzocht de resultaten aan te vullen met 
bijvoorbeeld hun belangrijkste leerervaringen. Voor de 
afsluitende sessie van elke leereenheid is documentatie niet 
verplicht. Een systematische verzameling van leerervaringen 
zal plaatsvinden in de afsluitende sessie. 

Apparatuur 

• Lijst met leidende vragen 

• Laptop en projector 

• Hand-out over casestudy 

• Internettoegang  

• Persoonlijke smartphones of tablets gebruikt door 
deelnemers 
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Aanbevelingen voor trainers 

Achtergrondinformatie verzamelen over de meer 
gedetailleerde aspecten van gezondheids- en maatschappelijke 
zorgmaatregelen, met name van die welke in het spel aan bod 
komen. 

Doelgerichte informatie voor de groep deelnemers en hun 
achtergronden. Minder kan meer zijn. 

• Wees bereid controverses tussen deelnemers te 
modereren. Vat het niet persoonlijk op als tegengestelde 
perspectieven niet kunnen worden bemiddeld. 
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2.2.4 Beleidsmaatregelen tijdens een pandemie 

In tegenstelling tot preventiemaatregelen op individueel of gemeenschapsniveau bepalen 

politieke interventies de interne procedures en externe betrekkingen voor een heel land of 

althans delen daarvan. Zij moeten flexibel inspelen op actuele situaties en omstandigheden 

vanaf het uitbreken van een pandemie tot het einde ervan. Politieke interventies die op 

verschillende momenten van een pandemie van kracht worden, kunnen als volgt worden 

ingedeeld: 

• Verklaring van de noodtoestand. Een regering de bevoegdheid geven om beleid door te 

voeren dat ze normaal niet zou mogen voor de veiligheid en bescherming van hun 

burgers. 

• Oprichting van een taskforce. Dit gebeurt gewoonlijk in kritieke situaties om de 

deskundigheid in één orgaan te concentreren om de crisis te onderzoeken en de 

oorzaken ervan te verhelpen, de coördinatie van het crisisbeheer op zich te nemen en de 

ontwikkelingen mee te delen. 

• Beperkingen aan de buitengrenzen. Voorbeelden zijn het gelast invullen van formulieren 

voor de reisgeschiedenis, visumbeperkingen, de verlenging van de geldigheidsduur van 

het visum, gezondheidsonderzoeken, het tonen van bewijzen van 

gezondheidscertificaten. 

• Beperkingen aan de binnengrenzen. Kunnen worden opgelegd aan regio's binnen één 

land waar een ziekte bijzonder veel voorkomt. 

• Quarantaine. Zelf quarantaine thuis, quarantaine in een overheidsinstelling, in een hotel 

of een andere niet-overheidsinstelling. 

• Opsluiting. Wordt algemeen beschouwd als een bevel om thuis te blijven, met 

uitzonderingen alleen in bepaalde gevallen. 

• Avondklok. Een iets minder beperkende maatregel in de strijd tegen de COVID-19 

pandemie dan volledige lockdowns die vooral vrije tijd en nachtleven beperken. 

• Hygiëne. De maatregelen omvatten persoonlijke voorzorgsmaatregelen zoals het niet 

aanraken van het gezicht, afstand houden en handen wassen, alsmede het reinigen en 

desinfecteren van oppervlakken. 

• Beperkingen op massabijeenkomsten. Bijvoorbeeld in de vorm van annulering of uitstel 

van terugkerende of commerciële evenementen, of vermindering van de 

gevangenispopulatie door vervroegde vrijlating. 

• Sociale afstand. Kan worden toegepast voor openbare en particuliere ruimten, in 

openbare of commerciële gebouwen, gezondheids- of maatschappelijke zorgcentra, 

openbaar vervoer, enz. door het aantal personen te beperken, een bepaalde afstand tot 

elkaar te bewaren of andere veiligheidsregels toe te passen.  

• Beperking en regulering van overheidsfuncties en openbare diensten. Dit heeft 
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betrekking op de afgifte of verwerking van documenten, overheidsvergaderingen of 

openbare diensten zoals bibliotheken, musea, galeries, parken, campings, stranden en 

afvalbeheerdiensten. 

• Sluiting en regulering van scholen. Toegepast in voorschoolse voorzieningen of 

kinderopvang (tot 5 jaar), basisscholen (5 - 10 jaar) en middelbare scholen (10 - 18 jaar) 

door onder meer thuisonderwijs, afwisselend online en ter plaatse onderwijs of het 

gebruik van apparatuur voor luchtreiniging in klaslokalen. 

• Beperking en regulering van bedrijven. Meestal wordt een onderscheid gemaakt tussen 

essentiële en niet-essentiële bedrijven, waarbij de bedrijven die open blijven regels 

moeten toepassen zoals een maximumaantal klanten, een minimumafstand tussen 

personen, het verstrekken van ontsmettingsapparatuur en het verplichten van klanten 

om maskers te dragen. 

• Gezondheidsmonitoring. Het regelmatig verzamelen van gegevens over relevante 

componenten van de gezondheid en de determinanten daarvan bij de bevolking in het 

algemeen of bij specifieke subgroepen, met als doel informatie te verstrekken voor het 

beleidsproces inzake volksgezondheid. 

• Bevordering van gezondheidstests. Cruciaal in tijden van pandemieën om de verspreiding 

van ziekteverwekkers te voorkomen en met inbegrip van de beschikbaarheid en 

betaalbaarheid van tests; 

• Verstrekking van gezondheidsmiddelen. Kan bestaan uit maskers, 

handontsmettingsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen, testkits, ventilatoren, 

geneesmiddelen, vaccins, andere gezondheidsmaterialen, ziekenhuizen, artsen, 

verpleegkundigen, gezondheidsvrijwilligers, ander gezondheidspersoneel, 

ziekteverzekering, faciliteiten voor gezondheidsonderzoek, openbare testfaciliteiten, 

tijdelijke medische centra of andere gezondheidsinfrastructuur. 

• Maatregelen voor bewustmaking van het publiek. Inclusief het verzamelen en 

verspreiden van informatie die betrouwbaar en feitelijk juist is. 

• Anti-disinformatie maatregelen. Gericht tegen samenzweringstheorieën. 

Raadpleeg voor meer informatie de hoofdstukken "Politieke maatregelen" en "Sociale 

maatregelen" in het STEP_UP-handboek. Bovendien kunt u naar de STEP_UP-bibliotheek gaan 

en "Politiek/beleid" selecteren in de categorie "Domein van de maatregel". 

https://stepupgame.eu/results/manual/political
https://stepupgame.eu/results/manual/social
https://stepupgame.eu/results/manual/social
https://stepupgame.eu/library/
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Doelstellingen van de 
leereenheid 

Politieke maatregelen bij de aanpak van een pandemie moeten 
het evenwicht vinden tussen het beperken van de verspreiding 
van de ziekte en het behartigen van de belangen van degenen die 
onder deze beperkende maatregelen lijden. Deze leereenheid 
maakt mensen bewust van de gevolgen van politieke 
maatregelen. Deelnemers aan de workshop worden ondersteund 
in:  

• Begrijpen waarom voorzorgsmaatregelen worden genomen 
om te voorkomen dat de ziekte zich verder verspreidt; 

• Zich bewust worden van de mogelijkheden voor praktische 
ondersteuning van kinderen;  

• Mythes kunnen herkennen en geloofwaardige bronnen en 
informatie kunnen vinden. 

 

Persoonlijke benadering 

[20 minuten] 

De leereenheid begint met een groepsdiscussie over de 
persoonlijke ervaringen van de deelnemers. Verklaringen van 
meer algemene aard kunnen worden opgeslagen op een flip-over 
of prikbord voor latere discussie. Dit deel van de leereenheid is 
gericht op het verzamelen van persoonlijke indrukken. 

De discussie wordt geleid door de trainer, die kan kiezen uit de 
volgende vragen of desgewenst eigen vragen kan toevoegen: 

• Hoe hebt u de politieke maatregelen - zoals afgelaste 
evenementen, sociale afstand of lockdowns - tijdens de 
Covid-19 pandemie ervaren? 

• Welke maatregelen waren het moeilijkst te dragen?  

• Waren er maatregelen die u onaanvaardbaar vond? 
Waarom? 

• Heeft u ook baat gehad bij deze maatregelen? Op welke 
manier? 

• Denkt u dat de overheid haar uiterste best deed om u tegen 
de ziekte te beschermen?  

• Of voelde u zich overbeschermd? 

• Welke aanvullende politieke interventies had de regering 
moeten toepassen? 
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Analyse / Omgaan met 
conflicten 

[30 minuten] 

De trainer deelt een hand-out uit of deelt deze op het scherm in 
een online workshop om een casestudy uit te voeren over 
politieke maatregelen met als voorbeeld de lockdown die de 
Spaanse regering in 2020 heeft afgekondigd (zie bijlage). De 
volgende aspecten - en andere door de trainer gekozen aspecten 
- worden besproken in kleine groepen en/of in de plenaire 
vergadering: 

• Belangrijkste sterke en zwakke punten 

• Gevolgen voor het leven van individuen, sociale contacten 
van mensen van verschillende leeftijden, economie van het 
land 

• Tegenstrijdige belangen 

• Ongunstige bijwerkingen  

• Gunstige bijwerkingen  

• Geleerde lessen 

Het formaat kiezen voor 
het spelen van de scènes 

De trainer kiest een van de volgende opties: 

• Sommige groepen kunnen er de voorkeur aan geven de 

scène samen te spelen en de verschillende opties en 

gevolgen te bespreken alvorens een zet te doen. Merk op 

dat dit formaat geen tijdwinst oplevert, aangezien de 

deelnemers misschien alternatieve routes willen 

verkennen.  

• Andere groepen houden wellicht van enige competitie. Als 
de scène individueel wordt gespeeld, kunnen de scores 
worden vergeleken en zo het succes aangeven. Ook hier zal 
een gezamenlijk spel de discussie stimuleren over wat de 
beslissing voor bepaalde opties beïnvloedt terwijl andere 
worden verworpen. 

Positief eindigen: Scène 13 
- Omgaan met het 
overtreden van regels 

 [30-40 minuten] 

 

 
Britta Johnson, minister van 

Leerdoelen voor spelers: 

• Inzicht in de onderliggende dynamiek van de situatie. 

• Het kennen van voorzorgsmaatregelen om verdere 
verspreiding van de ziekte te voorkomen. 

• De beste strategie kunnen kiezen om een einde te maken 
aan het overtreden van regels. 

De spelsessie wordt ingeleid door de trainer. Mensen zijn 
uitgeput van de langdurige beperkingen die hen zijn opgelegd. 
Gisteravond gingen 200 mensen naar een illegaal feest zonder 
maskers. De scène gaat over het herstellen van recht en orde. 
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Volksgezondheid en 
vicepremier 

Positief eindigen: Scène 20 
- Praktische steun voor 
kinderen en hun families 

 [30-40 minuten]  

 

Katharina Fischer, hoofd 
Buurtinitiatief 

Leerdoelen voor spelers: 

• Zich bewust zijn van de noodzaak om armere gezinnen te 
voorzien van elektronische apparatuur. 

• Zich bewust zijn van de verschillende mogelijkheden voor 
de praktische ondersteuning van kinderen. 

• Het kunnen toewijzen van verantwoordelijkheden om 
kinderen en gezinnen te ondersteunen overeenkomstig de 
persoonlijke achtergrond van vrijwilligers. 

De spelsessie wordt ingeleid door de trainer. Kinderen volgen 
thuisonderwijs en veel gezinnen bereiken hun grenzen bij het 
onderwijzen en vermaken. Hoe kan hun praktische 
ondersteuning worden georganiseerd? 

Positief eindigen: Scène 15 
- Mythes ontkrachten 

[30-40 minuten]  

 

 
Francis Nelson, 
epidemioloog 
volksgezondheid 

Leerdoelen voor spelers: 

• Beter begrip van de implicaties van mythen tijdens een 
pandemie. 

• Mythes kunnen herkennen en geloofwaardige bronnen en 
informatie kunnen vinden. 

• Zich bewust zijn van de negatieve gevolgen die de 
verspreiding van mythen kan hebben.  

De spelsessie wordt ingeleid door de trainer. Twee maanden na 
de epidemie beginnen media en prominenten vraagtekens te 
zetten bij de aanpak door het Instituut voor Volksgezondheid en 
de aanbevelingen die het Instituut heeft gedaan. De uitdaging is 
om mythes en samenzweringstheorieën te weerleggen. 
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Samenvatten 

(5 - 10 minuten) 

Ter afsluiting van de leereenheid vat de trainer de belangrijkste 
resultaten van de discussies samen. In geval van controversiële 
standpunten is het niet nodig de resultaten te harmoniseren. 
Uiteenlopende meningen zijn altijd mogelijk. Zij moeten niet 
worden beoordeeld, maar kunnen worden gewogen: "Terwijl de 
meerderheid gelooft dat ..., waren er ook mensen die dachten 
dat ..." 

De deelnemers wordt verzocht de resultaten aan te vullen met 
bijvoorbeeld hun belangrijkste leerervaringen. Voor de 
afsluitende sessie van elke leereenheid is documentatie niet 
verplicht. Een systematische verzameling van leerervaringen zal 
plaatsvinden in de afsluitende sessie. 

Apparatuur 

• Lijst met leidende vragen 

• Laptop en projector 

• Hand-out over casestudy 

• Internettoegang 

• Persoonlijke smartphones of tablets gebruikt door 
deelnemers 

Aanbevelingen voor 
trainers 

Selecteer de belangrijkste vragen voor de persoonlijke 
benadering, of verleng de duur van dit deel. 

Achtergrondinformatie verkrijgen over de meer gedetailleerde 
aspecten van beleidsmaatregelen, met name die welke in het 
spel aan bod komen. 

Als u de achtergrond van de deelnemers niet kent, vermijd dan 
vragen die kunnen leiden tot discussies over "deep state"-
theorieën. 

 

2.2.5  Leereenheid: Exit-strategieën 

De laatste pandemische fase doet zich voor wanneer over een langere periode een 
aanhoudende daling van het aantal besmettingen wordt waargenomen. De vraag in deze 
situatie is echter hoe de situatie weer normaal kan worden. 

China, bijvoorbeeld, gebruikte een technologische oplossing en ontwikkelde een op kleuren 
gebaseerde applicatie voor mobiele telefoons om mensen hun huidige status en rechten te 
vertellen. In het geval van een infectie wordt bijvoorbeeld een rood lichtje gegeven om 14 
dagen isolatie voor te schrijven. Door deze technologische oplossing kon het niet-getroffen 
deel van de bevolking normaal leven, terwijl het besmette deel na de quarantaine opnieuw 
tests moest uitvoeren alvorens terug te keren naar de normaliteit. De Spaanse regering 
gebruikte vanaf maart 2022 een andere aanpak. In hun exit-strategie streefden zij naar de 
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zogenaamde "fluïsering" van het virus, waarbij Covid-19 werd behandeld als een normale 
griep zonder specifieke voorwaarden. Een andere volgorde werd gehanteerd door Nederland, 
waar de preventieve maatregelen tegen het Coronavirus vanaf maart 2022 werden beëindigd 
en de aandacht werd verlegd naar de observatie van het virus. 

De fase van een exit-strategie en heropening is sterk afhankelijk van succesvolle 

maatschappelijke vaccinatiemaatregelen. Deze moeten worden genomen zodra de injecties 

veilig zijn gebleken en klaar zijn voor gebruik. Om een vaccinatiecampagne met succes uit te 

voeren, is het van essentieel belang om het vertrouwen in de volksgezondheid te voeden door 

middel van communicatiemaatregelen. Samen met een aangepast gebruik van preventieve 

maatregelen en vaccinatie kunnen een verhoogde risicoperceptie en vertrouwen in de 

gezondheidszorg als de sleutel worden beschouwd om een aanhoudende verspreiding van 

overdraagbare ziekten te voorkomen. 

Raadpleeg voor meer informatie de hoofdstukken "Pandemische fasen" en 

"Communicatiemaatregelen" in het STEP_UP-handboek. Bovendien kunt u naar de STEP_UP-

bibliotheek gaan en "Communicatie" selecteren in de categorie "Domein van de maatregel". 

 

Doelstellingen van de 
leereenheid 

De beschikbaarheid van een vaccin markeert meestal het 
keerpunt van een pandemie. Deze eenheid ondersteunt de speler 
in: 

• Inzicht in het belang van vaccins om ziekten bij ouderen en 
de bevolking in het algemeen te voorkomen. 

• De voordelen en kosten van vaccinatie voor individuen 
kunnen bepalen.  

• Zich bewust zijn van het juiste moment om te beginnen 
met het opheffen van specifieke maatregelen. 

https://stepupgame.eu/results/manual/pandemic
https://stepupgame.eu/results/manual/communication
https://stepupgame.eu/library/
https://stepupgame.eu/library/
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Persoonlijke benadering 

[20 minuten] 

De leereenheid begint met een groepsdiscussie over de 
persoonlijke ervaringen van de deelnemers. Verklaringen van 
meer algemene aard kunnen worden opgeslagen op een flip-over 
of prikbord voor latere discussie. Dit deel van de leereenheid is 
gericht op het verzamelen van persoonlijke indrukken. 

De discussie wordt geleid door de trainer, die kan kiezen uit de 
volgende vragen of desgewenst eigen vragen kan toevoegen:  

• Wat vond u ervan dat de prioriteiten aan de verschillende 
bevolkingsgroepen werden gegeven? 

• Zou u andere prioriteiten hebben gesteld? 

• Staat u positief tegenover vaccinaties? Zo ja: Om welke 
redenen? 

• Vindt u dat personen die in samenzweringen geloven 
serieuzer moeten worden genomen en ten minste 
gedeeltelijk moeten worden geloofd?  

• Welke strategieën had de regering aan het einde van de 
pandemie moeten toepassen? 

Analyse / Omgaan met 
conflicten 

[30 minuten] 

 

In een online workshop wordt een hand-out uitgedeeld of op het 
scherm gedeeld door de trainer om een casestudy uit te voeren 
op basis van een voorbeeld uit het VK om desinformatie over het 
vaccin tegen te gaan (zie bijlage). De volgende aspecten - en 
andere door de trainer gekozen aspecten - worden besproken in 
kleine groepen en/of in de plenaire vergadering: 

• Redenen voor desinformatiecampagnes en hun succes 

• Do's en don'ts voor tegenargumenten 

• Adequate boodschappers  

• In deze context te leren lessen 

Het formaat kiezen voor 
het spelen van de scènes 

De trainer kiest een van de volgende opties: 

• Sommige groepen kunnen er de voorkeur aan geven de 
scène samen te spelen en de verschillende opties en 
gevolgen te bespreken alvorens een zet te doen. Merk op 
dat deze opzet geen tijdwinst oplevert, aangezien de 
deelnemers misschien alternatieve routes willen 
verkennen. 

• Andere groepen houden wellicht van enige competitie. Als 
de scène individueel wordt gespeeld, kunnen de scores 
worden vergeleken en zo het succes aangeven. Ook hier zal 
een gezamenlijk spel de discussie stimuleren over wat de 
beslissing voor bepaalde opties beïnvloedt terwijl andere 
worden verworpen. 
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Positief eindigen: Scène 19 
- Vaccinatie van 
verzorgingshuisbewoners 

 [30-40 minuten]  

 

 
Rosa Santos, zorgverlener in 
een verpleeghuis 

Leerdoelen voor spelers: 

• Zich bewust zijn van het belang van vaccins om ziekten bij 
ouderen te voorkomen.  

• Zich bewust zijn van het belang van vaccins om ziekten bij 
de bevolking te voorkomen.  

• Begrijpend dat het alleen door vaccinatie mogelijk is om 
terug te keren naar het gemeenschapsleven. 

De spelsessie wordt ingeleid door de trainer. Het licht aan het 
eind van de tunnel - Er worden massale vaccinatiecampagnes 
gestart bij de ouderen, vooral in verzorgingstehuizen. De taken 
omvatten het voorbereiden van de ruimte voor vaccinatie, de 
aankoop van de vaccins en het vaccineren van zoveel mogelijk 
ouderen en personeel. 

Positief eindigen: Scène 23 
- Mededeling van de 
voordelen van vaccinatie 
aan het publiek 

 [30-40 minuten]  

 
Britta Johnson, minister van 
Volksgezondheid en 
vicepremier 

Leerdoelen voor spelers: 

• De voordelen en kosten van vaccinatie voor individuen 
kunnen bepalen. 

• Inzicht in de basisregels voor het organiseren van een 
soortgelijke campagne. 

• Weten hoe je communicatiestrategieën met het grote 
publiek moet gebruiken. 

De spelsessie wordt ingeleid door de trainer. Vaccinatie is op 
grote schaal beschikbaar. De inwoners van het eiland vertrouwen 
het vaccin niet omdat het te snel is ontwikkeld. Op sociale media 
verspreiden zich geruchten volgens welke met het door de 
Russen ontwikkelde vaccin een chip wordt ingespoten die door 
de geheime dienst kan worden gevolgd. De vaccinatiecampagne 
moet goed gecommuniceerd worden. 

Positief eindigen: Scène 24 
- Versoepeling van de 
maatregelen 

[30-40 minuten] 

 
Francis Nelson, 
epidemioloog 
volksgezondheid 

Leerdoelen voor spelers: 

• Een beter begrip van de door de aangewezen autoriteiten 
aanbevolen maatregelen en de wijze waarop deze 
bijdragen tot het afremmen van de voortgang van de 
pandemie. 

• Zich bewust zijn van het juiste moment om te beginnen 
met het opheffen van specifieke maatregelen. 

• Inzichten in de complexiteit van 
volksgezondheidsmaatregelen en de noodzaak van 
gelijktijdige uitvoering. 

De spelsessie wordt ingeleid door de trainer. Naarmate het aantal 
actieve gevallen afneemt, kunnen de maatregelen worden 
afgezwakt. De spelers zullen bijdragen aan officiële 
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aanbevelingen van deskundigen en instituten betreffende 
hygiëne, fysieke afstand, maskers en persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

Samenvatten 

(5 - 10 minuten) 

Ter afsluiting van de leereenheid vat de trainer de belangrijkste 
resultaten van de discussies samen. In geval van controversiële 
standpunten is het niet nodig de resultaten te harmoniseren. 
Uiteenlopende meningen zijn altijd mogelijk. Zij moeten niet 
worden beoordeeld, maar kunnen worden gewogen: "Terwijl de 
meerderheid gelooft dat ..., waren er ook mensen die dachten 
dat ..." 

De deelnemers wordt verzocht de resultaten aan te vullen met 
bijvoorbeeld hun belangrijkste leerervaringen. Voor de 
afsluitende sessie van elke leereenheid is documentatie niet 
verplicht. Een systematische verzameling van leerervaringen zal 
plaatsvinden in de afsluitende sessie. 

Apparatuur 

• Lijst met leidende vragen 

• Laptop en projector 

• Hand-out over casestudy 

• Internettoegang 

• Persoonlijke smartphones of tablets gebruikt door 
deelnemers 

Aanbevelingen voor 
trainers 

Verkrijg achtergrondinformatie over exit-strategieën die in het 
spel aan bod komen. 

Als er conflicten zijn met deelnemers die overtuigd zijn van 
samenzweringen in vaccinatiecampagnes, onderbouw die dan 
met feiten en cijfers die op feiten zijn gebaseerd. Vermijd echter 
partij te worden in deze discussies, en onthoud u van het 
noteren van verschillende standpunten. 

Nadruk op toekomstgerichte elementen van exit-strategieën, 
aangezien deze van cruciaal belang zullen zijn voor de aanpak 
van toekomstige pandemieën. 
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2.3  Slotbijeenkomst 

Doelstellingen  

Algemene doelstellingen van de slotbijeenkomst: 

• Debriefing deelnemers 

• Beoordeling van de workshop  

• Reflecteren op de eigen leervorderingen 

• Prestaties vieren 

De slotsessie is bedoeld om in een ontspannen sfeer de 
resultaten van de workshop samen te vatten en te evalueren. 
De deelnemers herhalen de opgedane kennis, de trainers krijgen 
feedback met tips voor toekomstige verbeteringen - op te 
vatten als onderdeel van het kwaliteitsbeheer - en iedereen 
krijgt de gelegenheid om zijn prestaties te vieren. 

Debriefing van de 
deelnemers 

[10 minuten] 

De sessie wordt geopend door de trainer die de doelstellingen 
toelicht. Hij verwijst naar de leerdoelen en vat de activiteiten 
samen. Dit helpt de deelnemers de activiteiten in perspectief te 
plaatsen en geeft hen een basis voor hun beoordelingen. 

De trainer vraagt de deelnemers om eerlijke feedback omdat die 
kan helpen om toekomstige leeraanbiedingen te verbeteren. 

Afhankelijk van de context van de workshop kan de beoordeling 
van de deelnemers variëren van een korte en vrij informele 
inbreng tot een diepgaande analyse van specifieke aspecten. 
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Beoordelingsmogelijkheid 
1: Mondelinge discussie 

[3-5 minuten per vraag] 

Mondelinge discussies onder leiding van een trainer, waarbij de 
opnames bij voorkeur door een assistent worden gemaakt - of 
online - zijn geschikt om in een gesprekssfeer belangrijke 
inzichten te verschaffen door wederzijdse reflecties aan te 
wakkeren. De volgende leidende vragen kunnen als basis 
worden genomen en naar wens worden aangevuld en 
aangepast. 

Evaluatie van de workshop: 

• Wat vond u vooral leuk aan de workshop? 

• Aan welke onderwerpen is te veel tijd besteed? 

• Aan welke onderwerpen is te weinig tijd besteed? 

• Wat ontbrak er helemaal? 

• Wat moet er in toekomstige workshops worden veranderd? 

De eigen leervorderingen beoordelen: 

• Had u bijzondere leerervaringen in eenheid 1, 2 ...? 

• Welke onderwerpen waren bijzonder relevant, interessant 
en motiverend? 

• Hebt u misschien onverwachte inzichten opgedaan? 

• Wat zijn de persoonlijke voordelen van de workshop? 

• Wat zijn de professionele voordelen van de workshop? 
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Beoordelingsoptie 2: 
Mondelinge discussie met 
gestructureerde 
verzameling van 
beoordelingen 

[3-5 minuten per vraag] 

 

In tegenstelling tot optie 1 schrijven de deelnemers hun 
antwoorden op kaarten die door de trainer op prikmuren 
worden opgehangen. Dit ondersteunt de meer introverte 
deelnemers om hun mening te uiten, en het clusteren van alle 
antwoorden geeft een goed overzicht over de onderwerpen. Na 
hun bespreking en eventuele aanvulling met nieuwe 
argumenten worden de uitspraken gedocumenteerd met foto's. 

Met geschikte software kan deze optie ook in een online 
workshop worden toegepast. Hier kunnen bijvoorbeeld gratis 
prikborden worden gebruikt: https://miro.com; 
https://edu.google.com/intl/de_de/products/jamboard/; 
https://www.mural.co/.  

 

https://miro.com/
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Beoordeling optie 3: Bull's 
eye 

[15 minuten] 

De deelnemers wordt gevraagd hun mening te geven over de 
volgende (of andere) punten:  

• Organisatie van de workshop 

• Inhoud van de opleiding  

• Organisatie van de workshop  

• Lerende sfeer 

Deelnemers plakken stickers op een bull's eye en schrijven 
opmerkingen op post-its die bij een bepaalde categorie horen. 
De resultaten worden samen met de deelnemers geanalyseerd 
en gedocumenteerd met een foto. 

Online evenementen kunnen ook worden beoordeeld met 
behulp van bijvoorbeeld https://www.oncoo.de/Zielscheibe/ 

https://www.oncoo.de/Zielscheibe/
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Beoordelingsoptie 4: 

Een koffer samenvatten 

[15 minuten] 

Ter plekke kan de deelnemers worden gevraagd hun ervaringen 
op te schrijven op plakbriefjes.  

• Positieve ervaringen: Wat neem ik mee naar huis? 

• Negatieve ervaring: Wat laat ik achter? 

Positieve ervaringen worden in een koffer geplaatst en 
negatieve ervaringen erbuiten. De resultaten worden 
gepresenteerd en besproken in de plenaire vergadering. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

51 

Beoordelingsmogelijkheid 
5: Schriftelijke enquête 

[5 minuten] 

Een schriftelijke enquête over de cruciale aspecten die het 
succes van de workshop bepalen, is de minst tijdrovende 
activiteit voor de slotbijeenkomst, maar moet achteraf grondig 
worden verwerkt en geanalyseerd. Bij workshops op locatie 
kunnen trainers een papieren vragenlijst uitdelen die de 
deelnemers onmiddellijk moeten invullen. Ze kunnen ook een 
link geven naar een onlinetool waarmee het invoeren van 
gegevens kan worden bespaard. Sommige deelnemers zullen 
echter snel vergeten zijn dat u hen om feedback hebt gevraagd. 
De respons kan veel lager uitvallen. 

De bijlage bevat een model voor een schriftelijke enquête over 
de volgende thema's: 

• Organisatie van de workshop 

• Leerinhoud en -methoden 

• Werksfeer 

• Persoonlijke en professionele voordelen 

Trainers kunnen deze versie van de vragenlijst kopiëren, maar 
willen deze wellicht aanpassen aan specifieke thema's en 
kenmerken van de deelnemers. Als bij een klein aantal 
deelnemers de anonimiteit niet gewaarborgd is, moet dit deel 
worden ingekort of geschrapt. De deelnemers moeten weten 
dat hun eerlijke mening wordt gevraagd en dat hun antwoorden 
niet naar een bepaalde persoon zullen worden herleid. 

Het aantal en de opmaak van de vragen zijn in 
overeenstemming met de gratis versies van online 
enquêtetools. Zij analyseren de resultaten automatisch en 
maken grafieken om de resultaten te presenteren. 
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Vieren van prestaties 

 

 

   
[15-20 minuten zonder 
samenkomst] 

Het vieren van prestaties is een belangrijk onderdeel van de 
slotbijeenkomst en moet zorgvuldig worden gepland. Het zal 
bijdragen tot de algemene indruk van een geslaagde 
leerervaring. 

Trainers kunnen kiezen uit certificaatsjablonen die kunnen 
worden aangevuld met organisatorische en persoonlijke 
gegevens en aangepast aan de thematische aandachtspunten 
van de workshop in de certificeringssectie van het STEP_UP-
leerplatform. Voor het gebruik van andere instrumenten, zie 
hoofdstuk 5.2. Certificering van informele en niet-formele 
leerervaringen'. 

Vooral voor evenementen ter plaatse kan belangstelling worden 
gewekt door een persbericht te verspreiden. Journalisten 
kunnen voor de viering worden uitgenodigd en de gelegenheid 
krijgen om begeleiders en deelnemers te interviewen. Een 
bijeenkomst met drankjes en hapjes biedt adequate 
randvoorwaarden voor een dergelijke uitwisseling, maar ook 
voor het versterken van de persoonlijke relaties tussen de 
deelnemers. 

In ieder geval moeten er groepsfoto's en/of video's worden 
gemaakt die, als de deelnemers toestemming geven, ook 
kunnen worden gebruikt voor communicatie in de sociale 
media. Een verklaring van de deelnemers zal ook interessant zijn 
voor het publiek. 

https://stepupgame.eu/results/certificatetemplates
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Apparatuur 

• Voor online workshops: Conferentiesoftware met gallery-
view 

• Optie 1: Lijst van leidende vragen 

• Optie 2: Lijst met leidende vragen, prikwand met voldoende 
kaarten en pennen voor de deelnemers 

• Optie 3: Poster met bull's eye en thematische segmenten 
voor aan de muur, één sticker per thema voor elke 
deelnemer, voldoende pennen en plakbriefjes voor de 
deelnemers. 

• Optie 4: Poster met koffer en voldoende pennen en 
plakbriefjes voor de deelnemers [grafiek in bijlage] 

• Optie 5: Papieren vragenlijst voor elke deelnemer of link 
naar online vragenlijst [sjabloon in bijlage] 

• Certificaat voor elke deelnemer  

• Give-aways 

• Camera  

• Drankjes en snacks 

Aanbevelingen voor 
trainers 

Als het budget het toelaat, kunnen samen met het certificaat 
kleine give-aways worden uitgedeeld; zij zullen de impact 
versterken. Gericht op het thema van de workshop kunnen dit 
bijvoorbeeld speldjes zijn met een Europees logo, maskers met 
de Europese sterren of bekers met motieven uit het STEP_UP-
spel. Hier kunt u een afbeelding selecteren voor uw 
drukopdracht. 

 

 

 

 

 

  

https://stepupgame.eu/results/images
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3. Werken met digitale hulpmiddelen 
 

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe begeleiders in de workshops kunnen werken met digitale 

hulpmiddelen. Digitale hulpmiddelen zijn: het STEP_UP-spel, de STEP_UP-bibliotheek, de 

handleiding en andere internetbronnen.  

4.1  Online leren 

Voorbereiding op de toekomst van online leren en het gebruik van online instrumenten is 

essentieel, aangezien het naar verwachting op mondiaal niveau mainstream zal worden als 

gevolg van ontwikkelingen zoals de nieuwe technologieën en de globalisering1. 

Onderwijsgevenden zullen manieren moeten vinden om over vermeende belemmeringen 

heen te stappen om online leeromgevingen van hoge kwaliteit te creëren. 

Online leren biedt verschillende voordelen voor zowel deelnemers als docenten. Flexibiliteit 

wordt vaak gezien als een van de belangrijkste voordelen. Online leren biedt vaak flexibiliteit 

in termen van tijd en plaats, omdat deelnemers workshops kunnen bijwonen vanaf elke 

locatie van hun keuze. Bovendien kunnen online workshops worden opgenomen en gedeeld, 

zodat het lesmateriaal op een zelfgekozen tijdstip kan worden bekeken. Dit kan vooral gunstig 

zijn voor volwassen deelnemers die in hun dagelijks leven vaak verschillende rollen en 

verantwoordelijkheden te combineren hebben2 . Een ander voordeel zou de betaalbaarheid 

en efficiëntie kunnen zijn, aangezien online onderwijs vaak betaalbaarder en tijdsefficiënter 

is dan fysiek leren3 . 

Zowel deelnemers als docenten kunnen verschillende obstakels ervaren bij online leren. 

Mensen kunnen online workshops als vermoeiender ervaren dan face-to-face workshops. 

Enkele factoren kunnen hierbij van invloed zijn: gebrek aan persoonlijk contact, een meer 

passieve en inactieve houding kan worden uitgelokt en men raakt gemakkelijker afgeleid2 . 

Online onderwijs beïnvloedt ook de relaties tussen docenten en deelnemers, of tussen 

deelnemers onderling, en deelnemers kunnen minder steun ervaren in een online setting. 

Voor docenten kan het ook een uitdaging zijn om hun onderwijs vlot aan te passen aan 

individuele deelnemers en sommige docenten missen misschien de energie en opwinding van 

 
1  Shailendra Palvia, Prageet Aeron, Parul Gupta, Diptiranjan Mahapatra, Ratri Parida, Rebecca Rosner & Su-

mita Sindhi (2018) Online Education: Worldwide Status, Challenges, Trends, and Implications, Journal of 
Global Information Technology Management, 21:4, 233-241, DOI: 10.1080/1097198X.2018.1542262. 

2  Sasja Dirkse, Angela Talen, Annemarieke van Rumpt, Lotte Bons, Het Groot Online Werkvormenboek; Dé 
inspiratiebron voor online vergaderingen, opleidingen en andere bijeenkomsten, 2020.  

3  Gautam, P. (2020). Voordelen en nadelen van online leren. eLearning Industry. 
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face-to-face contact met een groep. Bovendien kunnen opdrachten in online workshops 

gemakkelijker verkeerd worden geïnterpreteerd4 .  

Er zijn vier belangrijke aspecten waarmee rekening moet worden gehouden wanneer men in 

een online-omgeving werkt:  

1) Geef mensen de kans om met elkaar in contact te komen. 

2) Geef duidelijke instructies. 

3) Geef ruimte voor actie en interactie. 

4) Geef mensen de ruimte om zelf na te denken.  

Meer nog dan fysieke bijeenkomsten vereisen online bijeenkomsten activerende methoden. 

Er is een veelheid aan hulpmiddelen beschikbaar voor docenten die kunnen helpen om 

deelnemers betrokken te houden, en gemeenschapsvorming tijdens cursussen mogelijk te 

maken. In de volgende paragraaf worden drie hulpmiddelen die gemakkelijk in de workshops 

kunnen worden gebruikt, nader toegelicht. 

4.2  Online gereedschap 

Wanneer u uw workshop online plant, is het nuttig om te werken met een tool waarmee 

deelnemers via videogesprekken in een grote groep en in subgroepen bijeen kunnen komen. 

Zoom en Microsoft Teams komen aan bod. Daarnaast kan een visuele online tool worden 

gebruikt voor deelnemers om samen te werken en samen te brainstormen en bevindingen te 

presenteren. Er zijn veel online tools om dit te faciliteren, zoals Jamboard, Miro en Mural. 

Hiervan wordt Jamboard besproken. Interactie tussen deelnemers en hun reflectie neemt toe 

als je kleine reflectiemomenten creëert. Mentimeter is een online tool die deze kleine 

momenten kan helpen creëren en zal in de volgende paragrafen worden besproken. 

Zoom en Microsoft Teams - videovergaderen en discussiëren in kleine groepen 

Zoom en Microsoft Teams zijn gratis tools die je kunt gebruiken om virtueel met anderen te 

vergaderen via video. In Zoom en Teams kun je Break-out Rooms aanmaken en schermen en 

presentaties delen . Je kunt ook een grote workshop opsplitsen in aparte sessies, zodat kleine 

groepen deelnemers samen kunnen discussiëren. 

Om Zoom te gebruiken moet de docent zich aanmelden via: Aanmelden - Zoom.  

Om Microsoft Teams te kunnen gebruiken, moet de docent Teams downloaden via: 

Download Microsoft Teams Desktop and Mobile Apps | Microsoft Teams.  

In Zoom en Teams kunt u een vergadering plannen om uw workshop te organiseren en 

deelnemers uit te nodigen. Deelnemers kunnen deelnemen zonder zich aan te melden nadat 

 
4  Nicole L. Davis, Mimi Gough, Lorraine L. Taylor, Online teaching: advantages, obstacles and tools for getting 

it right, Gepubliceerd 15 mei 2019, Journal of Teaching in Travel & Tourism. 

https://zoom.us/signup
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
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ze zijn uitgenodigd door de instructeur, die beide tools toegankelijk en gebruiksvriendelijk 

maakt. 

Voor verdere instructies over Zoom volg: Aan de slag gids voor nieuwe gebruikers - Zoom 

Support 

Voor verdere instructies over Teams volg: Aanmelden en aan de slag met Teams 

(microsoft.com) 

 

Het hele curriculum zoals uitgelegd in hoofdstuk 2 kan worden uitgevoerd via Zoom of Teams. 

Om de workshop in een online omgeving boeiender te maken, is het raadzaam vaker in kleine 

groepen te discussiëren en de lesmethoden te variëren. De optimale grootte voor online 

groepen is 2 tot 5 personen. 

Analyse / Verhandeling 
met conflicten  
[30 minuten] 

De trainer deelt een hand-out op het scherm in een online 
workshop om een casestudy uit te voeren op basis van een 
typisch probleem van een van de personages. Aspecten 
(zoals gespecificeerd in hoofdstuk 2 van de handleiding) 
worden besproken in kleine break out groepen van 2 tot 5 
cursisten. Na de bespreking in kleine groepen komen de 
deelnemers samen in de plenaire vergadering om hun 
resultaten te rapporteren. 

 

Jamboard - Een visueel hulpmiddel 

Jamboard is een gratis online tool voor online samenwerking. In Jamboard kun je whiteboards 

aanmaken waarbij iedereen met een link vanaf zijn eigen computer kan samenwerken en het 

whiteboard dat ze delen kan bewerken. Dit kan gemakkelijk gebruikt worden. Je kunt 

Jamboard vinden door naar jamboard.google.com te gaan. 

Deelnemers en docenten kunnen boards aanmaken en delen met de groep. Klik op de knop 

"Delen" en deel met individuen en groepen of maak een deelbare link. Als u wilt dat 

deelnemers met het bord kunnen werken, selecteert u de optie 'Iedereen op internet met 

deze link kan bewerken'. 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360034967471-Getting-started-guide-for-new-users#h_4e0619a0-db7b-4d24-830d-de9128e71773
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360034967471-Getting-started-guide-for-new-users#h_4e0619a0-db7b-4d24-830d-de9128e71773
https://support.microsoft.com/en-us/office/sign-in-and-get-started-with-teams-6723dc43-dbc0-46e6-af49-8a2d1c5cb937
https://support.microsoft.com/en-us/office/sign-in-and-get-started-with-teams-6723dc43-dbc0-46e6-af49-8a2d1c5cb937
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Instructies voor Jamboard 

1. Teken: gebruik een pen, stift, markeerstift of penseel. Je kunt tekenen vanuit vooraf bepaalde 
kleuren. 
2. Gum: gum iets uit dat je getekend hebt. 
3. Selecteer: kies en pas een vorm, plakbriefje, afbeelding, tekstvak aan. 
4. Post-it: voeg een Post-it met tekst toe. U kunt kiezen uit verschillende kleuren. 
5. Afbeelding: voeg een afbeelding toe vanaf uw apparaat, zoeken naar afbeeldingen, Google 
Drive of Foto's. 
6. Vormen: voeg een cirkel, vierkant, driehoek, ruit, afgeronde rechthoek, halve cirkel, balk of pijl 
toe; kies randkleur en vulkleur uit de menubalk bovenaan de jam. 
7. Tekstvak: voeg een vak toe waarin je tekst kunt typen en opmaken. 
8. Laser: een aanwijzer gebruiken om bepaalde punten op het scherm te benadrukken en te 
markeren bij het presenteren van ideeën aan anderen. 
9. Achtergrond: kies uit stippen, lijnen, grafiek of donkere kleuren. 
10. Wis frame: veeg alles van je frame met één klik; ongedaan maken als het een fout was! 
11. Kaderbalk: bekijk al uw kaders op één plaats; voeg nieuwe kaders toe, dupliceer of verwijder. 
12. Menu: u kunt uw jam hernoemen, downloaden als PDF, een kader opslaan als afbeelding, 
verwijderen, of een kopie maken van uw jam. 
13. Zoom: zoom in, zoom uit, of pas op het venster. 
14. Ongedaan maken en opnieuw doen: deze ken je vast al. 
 Bron: Hoe gebruik je Jamboard in de klas: 20+ tips en ideeën - Ditch That Textbook 

 

 U kunt Jamboard gebruiken als een gedeeld whiteboard, en u kunt het gebruiken in een 

veelheid van activerende methodes. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld in kleine groepjes 

brainstormen en een gedeeld bord maken om later met de rest van de groep te delen.  

https://ditchthattextbook.com/jamboard/
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Jamboard kan worden gebruikt als visueel hulpmiddel om groepsdiscussies in een online-

omgeving boeiender te maken. Het kan worden gebruikt in alle groepsdiscussies zoals 

beschreven in hoofdstuk 2. 

Jamboard kan ook gemakkelijk worden gebruikt in de inleidende of afsluitende sessies door 

een visueel bord te maken. Hieronder wordt een voorbeeld beschreven: 

Mentimeter - Kleine momenten van bezinning creëren 

Mentimeter is een gratis online tool. Via Mentimeter kunt u heel snel en eenvoudig een kleine 

poll maken of deelnemers samen een eenvoudige woordwolk laten maken met hun computer 

of telefoon. Een woordwolk laat deelnemers een visuele voorstelling van woorden tekenen 

die ze via hun toestellen kunnen invoeren. De resultaten zijn onmiddellijk zichtbaar op de 

gedeelde en individuele schermen. Deelnemers kunnen de woordwolk zien groeien en andere 

deelnemers kunnen ook woorden invoeren. Als een woord meer dan eens wordt ingevoerd, 

wordt de woordwolk groter.  

 
 

Om Mentimeter te gebruiken moet u eerst een account aanmaken op hun site. Ga naar 

www.mentimeter.com en klik op de knop 'Aanmelden' rechtsboven.  

Om een woordwolk te maken, moet je:  

1. Kies woordwolk uit de vraagtypes.  

2. Voer de vraag in die u wilt stellen.  

3. Bepaal het maximumaantal woorden dat elke deelnemer aan de woordwolk mag 

toevoegen (maximaal 10 woorden per persoon). 

4. Om nog een vraag toe te voegen, klikt u op de knop.  

5. Druk op om reacties van deelnemers te ontvangen. 

De volgende video laat zien hoe je een woordwolk maakt: 

Gratis woordwolken maken - live en interactief - Mentimeter - YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GLRZ_FGDATY&t=7s
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De leereenheden beginnen met een groepsdiscussie over de persoonlijke ervaringen van de 

deelnemers en eindigen met een evaluatie van de leerervaring. Om actieve betrokkenheid en 

reflectie in een online omgeving te stimuleren, kan samen een Wordcloud worden gemaakt 

en gebruikt in de discussies.  

 

Methode: Kennis en eerdere ervaringen activeren en de leerervaring evalueren 

Vraag de deelnemers aan het begin van de workshop waar ze aan denken als ze aan de 
situatie van een van de personages denken. Vraag hen alle sleutelwoorden in Mentimeter 
op te schrijven. Bekijk en bespreek de woordwolk met de groep. Stel dezelfde vraag en 
doe dezelfde oefening aan het einde van de sessie om te zien en te bespreken hoe hun 
percepties zijn veranderd, en om de leerervaring te evalueren. 

 

Bij het werken met online hulpmiddelen zijn er een paar praktische zaken waarmee rekening 

moet worden gehouden.  

Voordat u begint, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot de 

toepassingen. Controleer of mensen een camera en microfoon op hun computer hebben 

(zoals nodig voor tools als Zoom en Microsoft Teams) en toegang tot internet voor de 

workshop. Als de groep niet gewend is om online te werken, vraag hen dan om hun video's 

en geluid te testen. U kunt vlak voor de workshop een extra bijeenkomst organiseren waar 

mensen dingen kunnen testen en vroeg komen als u denkt dat dit nodig is voor de groep. 

Doorloop de interacties op de tools die u wilt gebruiken om vooraf eventuele logistieke 

problemen op te lossen. Zorg voor een plan B. Technologie kan falen en het is verstandig om 

noodcommunicatiekanalen en alternatieven te hebben.  

Aan het begin van de workshop kan het nuttig zijn om de belangrijkste instrumenten en hun 

functies met de hele groep door te nemen als deze niet gewend is om online te werken. 

Bespreek hoe tijdens de online workshop met elkaar moet worden omgegaan. Wilt u dat 

deelnemers hun microfoons uitschakelen en een hand opsteken als ze iets willen zeggen? 

Denk ook aan het gebruik van de video voor non-verbale communicatie, bijvoorbeeld duimen 

omhoog voor een OK of hand opsteken om te stemmen.  

4.3  Energizers en ijsbrekers 

In een online omgeving is het belangrijk om deelnemers gemotiveerd en actief te houden. 

Kleine energizers tussen werkvormen en vragen door kunnen helpen. Hieronder staan twee 

voorbeelden.  
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Methode: Speurtocht 

Vraag de deelnemers om binnen een bepaalde tijd een specifiek voorwerp in hun huis te 
halen (zet een timer) en het voorwerp voor de camera te houden. Bijvoorbeeld: het 
voorwerp in hun huis waarvan zij denken dat het van groot nut is voor het personage in 
het spel, of een souvenir van hun laatste of favoriete vakantie. Wanneer de timer stopt, 
kun je een praatje maken over de voorwerpen of mensen vragen in de chat te vertellen 
waarom ze hun voorwerp hebben gekozen. 

 

Methode: Tellen tot 20   

Vraag de groep te tellen tot 20 (of meer, afhankelijk van de grootte van de groep). 
Iedereen moet om de beurt een getal zeggen en slechts één leerling mag tegelijkertijd 
spreken. Wanneer de deelnemers tegelijkertijd spreken, moet de groep opnieuw 
beginnen tellen vanaf het begin. 

  



 
 
 
 

 
 
 
 
 

61 

4. Validering en certificering  
 

De betekenis van het valideren en certificeren van informeel en niet-formeel leren wordt 

steeds meer erkend. Samenvattingen over de stand van de discussie en de praktijk in de 

STEP_UP-partnerlanden zijn hier te vinden. 

5.1  Validatie van informele en niet-formele leerervaringen 

Verhoudingsgewijs gebruikelijke valideringsmethoden en -instrumenten zijn prestatie- of 

voortgangsbewaking door begeleiders of mentoren, dagboeken (beide in het geval van 

langlopende onderwijsmethoden), schriftelijke tests of groepsdiscussies over nieuw 

verworven kennis. Verder kunnen bij evaluaties vooraf en achteraf ingevulde vragenlijsten 

voor en na een opleiding aangeven welke en in welke mate kennis is verworven en of in 

voldoende mate aan de verwachtingen is voldaan. Een zelfbeoordelingsformulier kan ook 

dienen om na te denken over verworven competenties, en ook peers kunnen worden 

beoordeeld met wederzijdse bekrachtiging van de leervorderingen over specifieke 

onderwerpen. Soms is het raadzaam enige tijd te laten verstrijken en de deelnemers zich 

bewust te laten worden van blijvende effecten. 

Veel van de bovengenoemde validatiemiddelen zijn niet geschikt voor een overdracht naar 

het STEP_UP-project vanwege de inhoud en de vorm van de workshop en de samenstelling 

van de deelnemers. Het project heeft behoefte aan een aanpak op maat die rekening houdt 

met het feit dat het spelen van een onlinespel centraal staat in de workshop. 

De validatie van de leerervaringen in STEP_UP-workshops omvat twee elementen: 

• Het scoresysteem van het leerspel 

• De zelfbeoordeling van de leerervaringen door de deelnemers aan de workshop 

Wat het scoresysteem van het spel betreft, is het doel van het STEP_UP-spel het nemen van 

de beste beslissingen voor specifieke gebeurtenissen tijdens een pandemie. De prestaties van 

de spelers zijn op het scherm zichtbaar via de "COVID-9 verspreidingscontrolebalk" en de 

"welzijnsgrafiek van de samenleving".  

De "Society wellbeing graph" is een halve cirkel met een wijzer die van rood naar groen draait, 

afhankelijk van de mate van sociale tevredenheid met de genomen maatregelen terwijl de 

spelers het spel doorlopen. Naarmate deze waarde toeneemt, wordt het hartje in het midden 

roder, wat meer welzijn betekent. 

https://stepupgame.eu/results/certification
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De "COVID-19 verspreidingscontrolebalk" loopt van groen naar rood. De laagste waarde is 

groen, wat wijst op een goede viruscontrole. De hoogste waarde staat in het rood, wat 

betekent dat het virus zich te veel verspreidt, wat wijst op een negatieve situatie. 

 

Deze balken hebben drie kleuren (rood, geel en groen) zodat de spelers het niveau van sociaal 

welzijn kunnen visualiseren en kunnen zien of het eiland vrij is van het virus. De 

verspreidingsbalk van het virus wordt groener als de spelers meer punten verdienen met 

betrekking tot het beheersen van de pandemie. De balk wordt halverwege geel, en rood in 

situaties waarin spelers geen punten verdienen en zich in een kritieke situatie bevinden.  

Naast de balken worden beloningen voor de minigames gegeven in de vorm van diamanten. 

Deze diamanten kunnen worden gebruikt om elke vijf scènes items te kopen (chronologische 

modus), of om aan het einde van het spel items te kopen als beloning voor succesvol spelen 

en als muntjes om vrienden en collega's te motiveren om ook te spelen. 

Na vijf scènes komen de spelers bij een kader dat zegt: "Jullie hebben tot nu toe goed 

geholpen! Maar is dit genoeg om de verspreiding van het virus in te dammen? Laten we eens 

kijken hoeveel diamanten jullie hebben! Als je genoeg diamanten hebt, kun je wat extra 

maatregelen betalen om de omstandigheden op het STEP_UP eiland te verbeteren." 

Na het aangeven van de score wordt de speler gevraagd: "Zullen we naar de winkel gaan en 

kijken wat je kunt kopen?" 

In de winkel: "Hier kun je met diamanten verschillende maatregelen kopen waarmee je het 

resultaat kunt verbeteren. Je hebt 2 opties, een goedkopere en een duurdere, afhankelijk van 

de diamanten die je hebt. " De keuze van de opties wordt gecombineerd met 

achtergrondinformatie over goede praktijken. Gedetailleerde informatie over beloningen bij 

het spelen in chronologische volgorde vind je hier. 

In STEP-UP workshops zullen gewoonlijk alleen geselecteerde scènes worden gespeeld, zodat 

de opties voor het kopen van ondersteunende maatregelen niet onmiddellijk van praktisch 

belang zullen zijn. Het typische op het spel gebaseerde systeem van validatie via beloningen 

https://stepupgame.eu/game/rewards
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kan echter door de trainer worden gebruikt om de deelnemers aan te moedigen na de cursus 

verder te spelen. 

Gezien de algemene speelse aanpak van de STEP_UP-workshops, moet het verzamelen van 

individuele leerervaringen ook plaatsvinden in een lichte en conversationele context en geen 

schriftelijke tests over de verworven kennis omvatten. Hoofdstuk 2.3 "Afsluitende sessie" 

suggereert inhoud en manieren voor reflectie en zelfbeoordeling van de leervorderingen. De 

antwoorden op de behandelde onderwerpen weerspiegelen ook het algemene succes van de 

workshop. Kwaliteitsgerichte trainers zullen deze antwoorden gebruiken om conclusies te 

trekken voor mogelijke verbeteringen van toekomstige workshops. 

5.2  Certificering van informele en niet-formele leerervaringen 

De voordelen van de erkenning van in een informeel of niet-formeel leerproces verworven 

competenties worden ook steeds meer erkend. Certificaten, diploma's, aanbevelingen of 

beoordelingsbrieven kunnen voordelen opleveren bij sollicitaties voor stages, beurzen en 

banen, en vergroten het algemene gevoel van eigenwaarde van de deelnemers.   

Een laagdrempelige manier die in elke workshop kan worden toegepast is dat de organisatie 

die het evenement organiseert een certificaat uitgeeft. Sjablonen voor STEP_UP workshops 

maken deel uit van het certificeringsgedeelte van het STEP_UP leerplatform. Leerprestaties 

kunnen worden genoteerd omdat deze certificaten zich richten op de leerdoelen van de 

specifieke eenheden in hoofdstuk 2.2 en de scènes waaraan daadwerkelijk is gewerkt.  

De waarde van een certificaat kan echter worden vergroot als er benaderingen worden 

gebruikt om een overkoepelend kader voor de erkenning van competenties te creëren. Een 

van de meest gebruikelijke en geaccepteerde instrumenten is de Europass. Gebruikers 

kunnen bij Europass een gratis profiel aanmaken en al hun vaardigheden, kwalificaties en 

ervaringen vastleggen op één veilige, online locatie. Gebruikers kunnen al hun werk-, 

onderwijs- en opleidingservaringen, taalvaardigheden, digitale vaardigheden, informatie over 

projecten, vrijwilligerservaringen en prestaties vastleggen. Het Europass 

Certificaatsupplement dat aan een certificaat kan worden toegevoegd, is dan ook een 

aanzienlijk voordeel voor de ontvanger. Meer details en een link naar nationale templates 

vindt u hier. Nationale templates voor het Europass Certificaatsupplement zijn ook te vinden 

in de sectie voor certificaten op het STEP_UP leerplatform. 

https://stepupgame.eu/results/certificatetemplates
https://europa.eu/europass/en/europass-profile-tool-help-people-manage-their-learning-and-careers
https://europa.eu/europass/en/what-europass-profile
https://europa.eu/europass/en/how-self-assess-your-language-skills
https://europa.eu/europass/en/how-describe-my-digital-skills
https://europa.eu/europass/en/europass-certificate-supplement
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Digitale Certificaten zijn een van de instrumenten van Europass. European Digital Credentials 

for learning zijn verklaringen die door een organisatie aan een lerende worden verstrekt en 

kunnen diploma's, afschriften van records, rechten en allerlei andere soorten certificaten van 

leerprestaties omvatten. Ze zijn meertalig en ondertekend met een uniek elektronisch zegel. 

Hierdoor kunnen onderwijs- en opleidingsinstellingen gemakkelijk geloofsbrieven van elke 

omvang, vorm en afmeting authentiseren, valideren en erkennen. Ze worden aan een 

persoon uitgereikt als bewijs van het door hem gevolgde leerproces in de breedste zin van 

het woord. Ze kunnen worden toegekend voor 

formeel onderwijs, opleiding, online cursussen, 

vrijwilligerswerk en meer. 

Aanbieders van onderwijs en opleidingen kunnen hun 

administratieve lasten en de kosten voor de afgifte 

van diploma's verminderen en tegelijkertijd de 

afgifteprocedures versnellen door digitaal te gaan 

werken. 

De verstrekkers van Europass Digital Credentials 

moeten echter aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Om de geloofsbrieven te kunnen afgeven, moet de 

instelling voor volwasseneneducatie een 

gekwalificeerd elektronisch zegel verkrijgen. Een tool 

van de Europese Commissie zorgt ervoor dat alles 

goed wordt ingesteld. Vervolgens geeft een 

handleiding informatie over de voorbereiding van de gegevens. Ook schriftelijke informatie is 

hier te vinden. Met de Online Credential Builder kunnen gegevens volledig via de browser 

worden ingevoerd. Als alle gegevens op de credentials zijn voorbereid, wordt het bestand 

geüpload. Vervolgens worden de gegevens gecontroleerd en digitaal verzegeld. De 

ontvangers worden per e-mail geïnformeerd, en de referenties worden naar hun online 

portemonnee gestuurd, indien beschikbaar.  

De digitale Europass-certificaten maken gebruik van open normen en zijn volledig afgestemd 

op bekende EU-kaders en -instrumenten zoals het Europees kwalificatiekader voor een leven 

lang leren (EQF), een ander instrument van Europass. 

Het Europees kwalificatiekader is resultaatgericht leren en omvat alle soorten en alle niveaus 

van kwalificaties om duidelijk te maken wat iemand weet, begrijpt en kan. Het niveau neemt 

toe naargelang de mate van bekwaamheid. Niveau 1 is het laagste en 8 het hoogste niveau. 

Door het EQF nauw te koppelen aan nationale kwalificatiekaders, kunnen alle soorten en 

niveaus van kwalificaties in Europa in kaart worden gebracht. 

De acht niveaus van het EKK definiëren: 

https://europa.eu/europass/en/european-digital-credentials-learning
https://www.youtube.com/watch?v=dyRtF8nDG5U
https://europa.eu/europass/digital-credentials/issuer/#/home
https://europa.eu/europass/en/european-qualifications-framework-eqf
https://europa.eu/europass/en/european-qualifications-framework-eqf
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• Kennis als theoretisch en/of feitelijk; 

• Vaardigheden als cognitieve vaardigheden (die het gebruik van logisch, intuïtief en 

creatief denken inhouden) en praktische vaardigheden (die handigheid en het gebruik 

van methoden, materialen, gereedschappen en instrumenten inhouden); 

• Verantwoordelijkheid en autonomie als het vermogen van een leerling om kennis en 

vaardigheden autonoom en verantwoord toe te passen. 

 Kennis Vaardigheden Verantwoordelijkheid en 
autonomie 

Niveau 1 Algemene basiskennis 
 

Basisvaardigheden om 
eenvoudige taken uit te 
voeren 

Werken of studeren onder 
direct toezicht in een 
gestructureerde context 

Niveau 2 Feitelijke basiskennis 
van een werk- of 
studiegebied 

Vereiste cognitieve en 
praktische 
basisvaardigheden om 
relevante informatie te 
gebruiken voor het 
uitvoeren van taken en 
om routineproblemen op 
te lossen met behulp van 
eenvoudige regels en 
hulpmiddelen. 

Werken of studeren onder 
toezicht met enige autonomie 

Niveau 3 Kennis van feiten, 
beginselen, processen 
en algemene 
begrippen op een 
werk- of studiegebied 

Een reeks cognitieve en 
praktische vaardigheden 
om taken uit te voeren en 
problemen op te lossen 
door het selecteren en 
toepassen van 
basismethoden, 
gereedschappen, 
materialen en informatie. 

Verantwoordelijkheid nemen 
voor de voltooiing van taken 
in werk of studie; eigen 
gedrag aanpassen aan de 
omstandigheden bij het 
oplossen van problemen 

Niveau 4 Feitelijke en 
theoretische kennis in 
brede contexten 
binnen een werk- of 
studiegebied 

Een reeks cognitieve en 
praktische vaardigheden 
die nodig zijn om 
oplossingen te genereren 
voor specifieke 
problemen op een werk- 
of studiegebied 

Zelfmanagement uitoefenen 
binnen de richtsnoeren van 
werk- of studiecontexten die 
gewoonlijk voorspelbaar zijn, 
maar aan verandering 
onderhevig zijn; toezicht 
houden op het routinewerk 
van anderen en daarbij enige 
verantwoordelijkheid nemen 
voor de evaluatie en 
verbetering van werk- of 
studieactiviteiten. 

Niveau 5 Grondige, 
gespecialiseerde, 

Een uitgebreide reeks 
cognitieve en praktische 

Management en supervisie 
uitoefenen in contexten van 
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feitelijke en 
theoretische kennis op 
een werk- of 
studiegebied en besef 
van de grenzen van 
die kennis 

vaardigheden die nodig 
zijn om creatieve 
oplossingen voor 
abstracte problemen te 
ontwikkelen 

werk- of studieactiviteiten 
met onvoorspelbare 
veranderingen; prestaties van 
zichzelf en anderen 
beoordelen en ontwikkelen. 

Niveau 6 Gevorderde kennis 
van een werk- of 
studiegebied, die een 
kritisch inzicht in 
theorieën en 
beginselen impliceert 

Geavanceerde 
vaardigheden, waaruit 
beheersing en innovatie 
blijkt, die vereist zijn om 
complexe en 
onvoorspelbare 
problemen op een 
gespecialiseerd werk- of 
studiegebied op te lossen. 

Beheren van complexe 
technische of professionele 
activiteiten of projecten, 
verantwoordelijkheid nemen 
voor besluitvorming in 
onvoorspelbare werk- of 
studiecontexten; 
verantwoordelijkheid nemen 
voor het beheer van de 
professionele ontwikkeling 
van individuen en groepen. 

Niveau 7 Zeer gespecialiseerde 
kennis die ten dele 
toonaangevend is op 
een werk- of 
studiegebied, als basis 
voor origineel denken 
en/of onderzoek; 
Kritisch bewustzijn van 
kenniskwesties op een 
gebied en op het 
raakvlak tussen 
verschillende 
gebieden 

Gespecialiseerde 
vaardigheden op het 
gebied van 
probleemoplossing die 
vereist zijn voor 
onderzoek en/of innovatie 
om nieuwe kennis en 
procedures te 
ontwikkelen en kennis uit 
verschillende gebieden te 
integreren. 

Werk- of studiecontexten 
beheren en transformeren die 
complex en onvoorspelbaar 
zijn en nieuwe strategische 
benaderingen vereisen; 
verantwoordelijkheid nemen 
om bij te dragen aan 
professionele kennis en 
praktijk en/of om de 
strategische prestaties van 
teams te beoordelen 

Niveau 8 Kennis aan de meest 
geavanceerde grens 
van een werk- of 
studiegebied en op 
het raakvlak tussen 
gebieden. 

De meest geavanceerde 
en gespecialiseerde 
vaardigheden en 
technieken, met inbegrip 
van synthese en evaluatie, 
die nodig zijn om kritische 
problemen in onderzoek 
en/of innovatie op te 
lossen en bestaande 
kennis of beroepspraktijk 
uit te breiden en opnieuw 
te definiëren. 

blijk geven van aanzienlijke 
autoriteit, innovatie, 
autonomie, 
wetenschappelijke en 
professionele integriteit en 
aanhoudende inzet voor de 
ontwikkeling van nieuwe 
ideeën of processen in de 
voorhoede van werk- of 
studiecontexten, met inbegrip 
van onderzoek 

Bron: https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels 

Afhankelijk van de initiële kennis van de STEP_UP-workshopdeelnemers zullen hun 

leerresultaten variëren tussen niveau 1 en 3.  

https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels
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Het EKK is gekoppeld aan de nationale kwalificatiekaders (NKK's). Als de organisatie die de 

workshop leidt, deze als referentiekader verkiest, zijn ze hier te vinden.  

Gezien hun flexibiliteit en als aanvulling op de reeds bestaande benaderingen, zullen 

zogenaamde "micro-credentials" in de toekomst waarschijnlijk aan belang winnen. Ook 

micro-credentials kunnen worden ontworpen en verstrekt door uiteenlopende aanbieders in 

veel verschillende formele, niet-formele en informele leersettings. In december 2020 heeft 

de Europese Commissie (Onderwijs, Jeugdzaken, Sport en Cultuur) het eindverslag 

uitgebracht over een Europese aanpak van micro-credentials als bewijs van de leerresultaten 

die een leerling heeft verworven na een korte leerervaring5 .  

De ontwikkeling van micro-credentials is verder aangekondigd in de resolutie van de Raad 

betreffende een strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs 

en opleiding tot de Europese onderwijsruimte en daarna (2021-2030), de Europese agenda 

voor vaardigheden en het actieplan voor digitaal onderwijs (2021-2027).  

 

 

 
5  https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/european-approach-micro-cre-

dentials-higher-education-consultation-group-output-final-report.pdf  

https://europa.eu/europass/en/national-qualifications-frameworks-nqfs
https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/european-approach-micro-credentials-higher-education-consultation-group-output-final-report.pdf
https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/european-approach-micro-credentials-higher-education-consultation-group-output-final-report.pdf

