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Opdracht 

1 Inleiding 

 

Taak 1 bestaat uit verschillende deelopdrachten, telkens over dezelfde casus. Eén 

deelopdracht hoort bij de les over “Coaching” en een andere deelopdracht toetst je 

vaardigheden omtrent “schriftelijke en digitale communicatie”. Taak 1 wordt gegeven 

binnen het olod Communicatie, tijdens het eerste semester van de eerste trajectschijf 

van de opleiding Toegepaste Psychologie.  

 

Deze taak telt in totaal voor 18,33% mee in de eindbeoordeling van het OLOD 

Communicatie. 

Leerdoel 4.11, zijnde de principes van oplossingsgericht coachen toepassen op een 

casus (II) telt hierbij mee voor 8,33%. Het leerdoel 4.10 de principes van schriftelijke 

en digitale communicatie binnen het werkveld van de psychologisch consulent 

toepassen (II) telt voor 10% mee. 

 

Voor het OLOD Communicatie zal je ook nog een tweede taak dienen te maken, 

deze telt mee voor 16,67% in het totale cijfer van het OLOD. 

Je neemt ook nog deel aan een mondeling examen, tijdens de examenperiode, dat 

meetelt voor 65% van de punten. 
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2 Omschrijving van de opdracht  

 

2.1 Casus coachen 

2.1.1 Casus  

Beeld je voor deze opdracht in dat je als coach werkzaam bent. Je ontvangt mensen 

die ondersteuning wensen op vlak van psycho-sociale problemen en helpt hen 

doelgericht en met behulp van oplossingsgerichte coaching verder op weg. 

Je ontmoet voor de eerste keer een nieuwe coachee en komt volgende informatie 

alvast te weten: 

 

Pieter is een 43-jarige man. Hij woont samen met zijn vrouw Annie en twee, jonge 

kinderen (Jonah, 4 en Kina, 6). Hij heeft nog een zoon van 12 jaar (Ferre) uit een 

vorige relatie, die verblijft om de twee weekends een weekend bij Annie, de kinderen 

en Pieter. 

Pieter omschrijft de relatie met Annie als positief. Ze zouden allebei wel wat meer tijd 

willen om als koppel samen te spenderen, maar ervaren wel dat ze een goed team 

zijn wat betreft huishouden en voor de kinderen zorgen. 

Hij is na zijn middelbare studies onmiddellijk beginnen werken en heeft verschillende 

jobs uitgevoerd. Hij heeft gewerkt als hulpkok in een restaurant, in de bouw (wegen 

aanleggen, klinkers en tuinen aanleggen en onderhouden) en in een grote fabriek. 

De afgelopen vijf jaar werkte hij in de fabriek nachtdiensten. Hij ervaart de afgelopen 

maanden heel erg veel klachten: niet in slaap geraken, prikkelbaarheid, verlies van 

etenslust, … 

De huisarts heeft Pieter vervolgens onderzocht en stelde vast dat zijn klachten 

komen door het nachtwerk. Zij raadt hem af dit nog te doen en stelt voor dat hij 

omschakelt naar posten overdag in de fabriek. Ze wil wel dat hij eerst voldoende 

terug op krachten komt en schrijft enkele weken ziekteverlof voor en raadt aan 

contact met jou te nemen. 

Jij ontmoet Pieter tijdens zijn ziekteverlof. Hij heeft na zijn gesprek met de huisarts 

nog veel nagedacht en wil eigenlijk niet meer terug gaan werken in de fabriek, zelfs 

niet overdag. Hij ervaart daar “een nummertje te zijn” en “mist menselijkheid”. Hij zou 
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graag op zoek gaan naar een job binnen een kleiner team, met meer afwisseling, 

dichter bij huis. Hij wil niet meer terug werken als hulpkok, noch in de bouw, noch in 

de fabriek. 

Hij is bezorgd dat zijn gebrek aan een hoger diploma, zijn vele verschillende 

jobervaringen en zijn ziekte momenteel niet in zijn voordeel zijn bij een sollicitatie. Hij 

voelt zich hierdoor onzeker. Hij geeft ook aan soms moeilijk contact te leggen met 

anderen en eerder stil te zijn. Het feit dat hij nu tegen jou zo vlot spreekt, is 

uitzonderlijk. 

Pieter heeft wel vertrouwen in zijn vaardigheden op technisch vlak: hij is erg handig 

en klust ook thuis veel aan huis en tuin. Hij geniet ook wel van tijd spenderen met 

vrienden (hij heeft een kameraad met wie hij regelmatig gaat biljarten). 

 

 

2.1.2 De GROW-methodiek toepassen 

Dit doe je op volgende manier:  

1. Stel een doel op. Leg ten eerste uit hoe het komt dat dit doel relevant is voor 

de hulpvraag van de cliënt. Illustreer ten tweede hoe dit doel voldoet aan de 

SMART-vereisten.  

  

2. De “reality”-fase. Je verkent hierbij de actuele situatie door hier concrete 

vragen over te stellen. Stel vijf vragen op die je aan de cliënt zou stellen om 

meer info te verkrijgen. Let er hierbij op dat de vragen relevant zijn voor het 

gekozen doel. Motiveer je keuze voor de vijf vragen op basis van de casus. 

  

3. De derde fase gaat over de “opties”. Stel drie vragen op die Pieter en jou 

kunnen helpen om oplossingen voor het probleem te bedenken. Verklaar hoe 

het komt dat je voor deze vragen opteert. 

  

4. Ten slotte kom je aan de fase van “Will”. Deze fase behandelt zowel motivatie 

als verantwoordelijkheid en dient om een concrete, afrondende conclusie te 

bereiken. Omschrijf hierbij het concrete plan van aanpak dat je –in 

samenspraak met- en voor de cliënt uiteindelijk uitgestippeld hebt. Benoem 
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hierbij ook een mogelijke hindernis voor het plan en hoe je deze wil 

aanpakken.  

 

Enkele richtlijnen: 

• Neem geen vragen letterlijk over uit de cursus, maar bedenk je eigen vragen 

voor deze casus.  

• Maak via je lay-out duidelijk welke fase je aan het behandelen bent (zie 

hierboven). 

• Let erop dat de vragen die je stelt zeker passen bij het vooropgestelde doel en 

elkaar in logische volgorde opvolgen. 

• Hou bij elke tussenstap zeker de principes van het oplossingsgericht coachen 

in het achterhoofd en zorg dat je stappen hieraan voldoen. 

 

 

 

 

2.1.3 Digitaal communiceren met Pieter  

Dit doe je op volgende manier: 

1. Je voegt een printscreen toe aan deze opdracht waarin je aantoont een chat-

gesprek (in Teams) met Pieter (bv. een medestudent) te hebben gehad. Dit 

gesprek wordt door jou op professionele wijze gevoerd (bekijk hiervoor de 

lesinhoud van de practica rond digitaal professioneel communiceren) en 

vervolgens gestart met één van de drie vragen (zie eerder) aan Pieter. In de 

loop van het gesprek maak je van minstens vijf professionele interventies 

gebruik (zie cursus).  

2. Je schrijft een professionele e-mail naar Pieter waarin je hem het plan van 

aanpak mailt en beknopt toelicht. Let erop dat deze mail voldoet aan alle 

criteria van een zakelijke mail. Je kan deze nakijken in de schrijf- en 

presenteerwijzer. 
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3 Voorbereiding 

 

Lees ter voorbereiding grondig volgende documenten:  

De hoofdstukken in de cursus over coaching en schriftelijke en digitale 

communicatie. 

De powerpoints over coaching en schriftelijke en digitale communicatie. 

Je notities bij de les over coaching en schriftelijke en digitale communicatie. 

De schrijf- en presenteerwijzer. 
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4 Leerdoelen  

 

In de Studiewijzer vind je de leerdoelen van het olod. 

 

In deze opdracht worden de volgende leerdoelen getoetst: 

• de principes van schriftelijke en digitale communicatie binnen het werkveld 

van de psychologisch consulent toepassen  

• de principes van oplossingsgericht coachen toepassen op een casus  
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5  Praktisch 

Je dient de opdracht in via de uploadzone van Digitap. Je maakt hiervoor gebruik van 

het sjabloon voor opdrachten, te vinden in de cursus van het olod op Digitap.  

Je geeft je opdracht de bestandsnaam NaamVoornaam_Communicatie_Taak1. 

Je vermeldt duidelijk je voor- en achternaam op de opdracht.  

Je dient de opdracht in pdf in.  

De opdracht bestaat uit minstens 1500 woorden en maximum 3000 woorden. 

 

De deadline voor het uploaden van de opdracht is: 

• Eerste examenperiode: 14 november 2021 23u50 

• Tweede examenperiode: 21 augustus 2022 23u50 

 

Voor eerste zit, geldt omtrent te laat indienen: 

Bij te laat indienen van opdrachten die meetellen voor de eindevaluatie kan je nog 

maar 50% van de maximale score van de opdracht behalen. Als je bijvoorbeeld voor 

een opdracht normaal gezien 18/20 zou hebben behaald, behaal je bij te laat 

indienen 9/20. Opdrachten die twee weken na de deadline worden ingediend, krijgen 

sowieso de score nul (‘0’). 

 

Voor tweede zittijd, geldt omtrent te laat indienen: 

Opdrachten indienen tijdens de examenperiode is niet toegelaten. Indien je 

de portfolio indient tijdens de examenperiode, dan krijg je sowieso de score nul (‘0’). 

Het opleidingshoofd kan als voorzitter van de examencommissie in geval van 

overmacht bij de student deze regels doorbreken. 

 

De opdrachten worden telkens gescoord op een 20-punten schaal, beoordeeld 

volgens het beoordelingsformulier. Op elke opdracht wordt via Digitap feedback 

gegeven, gestuurd door de beoordelingscriteria. Punten worden pas gegeven na de 

officiële publicatiedatum van de punten van het olod.  
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Ook op de talige aspecten van de opdracht ontvang je feedback. Deze feedback is 

gebaseerd op de criteria en afspraken zoals aangegeven in deze opdracht en in de 

schrijf- en presenteerwijzer (te raadplegen op Digitap in de cursus ‘Info studenten 

toegepaste psychologie’):  

• Afspraken rond de opdracht: hoofdstuk ‘Vorm’, ‘Structuur van een schriftelijke 

opdracht’ en ‘Bronvermelding’; 

• Tekststructuur: hoofdstuk ‘Verschillende tekststructuren’; 

• Professionele schrijfstijl: hoofdstuk ‘Professionele en zakelijke schrijfstijl: de 

taaltips’; 

• Correcte taal (incl. correcte spelling en grammatica): hoofdstuk ‘Professionele 

en zakelijke schrijfstijl: de taaltips’. 
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6 Beoordelingsformulier  

Leerdoel: de principes van oplossingsgericht coachen toepassen op een casus 

 

Beoordelingscriteria: 

GROW-methodiek  

Doel  

• Relevant voor de cliënt uit casus (motiveer) 

• SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden) 
Verkennende vragen  

• Vijf vragen (die verband houden met casus, open vragen) 

• Relevantie voor doel uit stap 1  
Oplossingsgerichte vragen  

• Drie vragen (verband met casus moet duidelijk zijn en in richting van je 

gesteld doel) 

• Relevantie voor doel uit stap 1   
Afrondende fase  

• Stel een plan op (duidelijk voor cliënt, haalbaar, realistisch) 

• Concreet (met tussenstappen en heldere doelen) 
Oog voor hindernis + hoe cliënt deze wil aanpakken (op maat van cliënt) 

Afwezig Ruim 

onvoldoende 

Onvoldoende Voldoende Goed Uitstekend 

Feedback: 
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Leerdoel: de principes van schriftelijke en digitale communicatie binnen het 

werkveld van de psychologisch consulent toepassen 

Beoordelingscriteria: 

• Zakelijke digitale communicatie hanteren  

• Professionele aanhef en groet  

• Correcte spelling en grammatica 

• Rekening houden met doel van je mail of chat 

• Minstens 5 professionele interventies (chat) 

• Professioneel plan van aanpak (mail) 
 

Afwezig Ruim 

onvoldoende 

Onvoldoende Voldoende Goed Uitstekend 

Feedback: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene feedback: 
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