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Opdracht 

1 Inleiding 

 

De portfolio bestaat uit twee opdrachten, telkens bestaande uit verschillende 

deelopdrachten. Eén opdracht hoort bij de les over “Coaching” en “schriftelijke en 

digitale communicatie”. De andere opdracht hoort bij de les over “Conflict” van het 

OLOD Communicatie dat wordt aangeboden in het eerste semester van de eerste 

trajectschijf van de opleiding Toegepaste Psychologie.  

 

De Portfolio telt in totaal voor 30% mee in de eindbeoordeling van het OLOD.  

De leerdoelen 4.11 en 4.12, zijnde de principes van oplossingsgericht coachen 

toepassen op een casus (II) en de theorie omtrent conflict en principes van 

conflicthantering toepassen op een casus (II) tellen hierbij  mee voor 20%. Het 

leerdoel 4.10 de principes van schriftelijke en digitale communicatie binnen het 

werkveld van de psychologisch consulent toepassen (II) telt voor 10% mee. 
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2 Omschrijving van de opdracht  

2.1 Casus coachen 

2.1.1 Casus  

Elena meldt zich bij jou aan, omdat ze hulp wenst in verband met haar werk. Ze komt 

binnen voor haar eerste afspraak en begint meteen aan haar verhaal:  

Ze is een vrouw van vijftig jaar. Ze heeft twee kinderen: Lies (22) en Dieter (19). 

Elena is vijftien jaar geleden gescheiden van de vader van de kinderen. Hij is 

ondertussen overleden. Ze heeft een nieuwe vriend, Sander. Ze wonen apart en 

slapen samen tijdens de weekends en voelen zich hier beiden prima bij.   

Ze is al haar hele loopbaan lerares op de lagere school. Ze ondervindt de laatste 

acht jaar dat de vele veranderingen op school haar zwaar vallen. Er komt steeds 

meer administratie kijken bij het werk, ook je computervaardigheden moeten steeds 

beter zijn en er wordt meer en meer vergaderd. Ze ondervindt ook moeilijkheden met 

de nieuwe directrice: ze vindt dat deze een erg bekrompen en kritische aanpak heeft 

en weinig positieve feedback geeft aan de leerkrachten. Elena is niet de enige met 

deze mening. Er zijn op school op dit moment meerdere mensen thuis met een burn-

out.   

Een aantal van haar collega’s omschrijft ze als vriendinnen en ze zegt veel steun te 

ondervinden van deze relaties.  

Een aantal jaren geleden heeft Elena uit interesse een opleiding gevolgd tot 

schoonheidsspecialiste. Ze werkt nu in bijberoep als schoonheidsspecialiste en haalt 

hieruit veel voldoening.   

De klachten die Elena ervaart zijn zowel lichamelijk als emotioneel van aard. Op 

lichamelijk vlak ervaart ze een grote vermoeidheid, weinig weerstand tegen virussen 

en ziektes die rondgaan, veel hoofdpijn en last van haar maag. Op emotioneel vlak 

merkt ze dat ze prikkelbaarder is tegen haar vriend en kinderen, meer huilt dan 

vroeger en zich moeilijk kan ontspannen.  

Stoppen met werken is geen optie, geeft ze zelf aan. Ze is alleenstaande moeder 

met twee kinderen en heeft een lening af te betalen. Ze wil de voordelen van een 

statuut als ambtenaar ook niet verliezen.  

Elena kijkt na dit relaas jou aan en vraagt hoe je haar hiermee gaat helpen.  
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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 

Elena’s hulpvraag. 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 Elena 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 Elena 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 voor de cliënt 

uiteindelijk uitgestippeld hebt. Benoem 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). 
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2.1.3 Digitaal communiceren met Elena  

Dit doe je op volgende manier: 

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

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

gesprek wordt door jou gestart met één van de drie vragen (zie eerder) aan 

Elena. In de loop van het gesprek maak je van minstens vijf professionele 

interventies gebruik (zie cursus). 

2. Je schrijft een professionele e-mail naar Elena waarin je haar het plan van 

aanpak meedeelt 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. 

 

 

2.2 Casus Conflict 

2.2.1 Conflictkeuze 

Denk na over een conflict dat je in verleden of heden hebt meegemaakt of waarover 

je recent gelezen hebt. Het is belangrijk dat het wel degelijk een conflict betreft en 

dus een situatie die voldoet aan de 7 kenmerken van een conflict, zoals besproken in 

de cursus.   

 

2.2.2 De opdracht bestaat uit drie onderdelen:  

1. Omschrijf dit conflict op een manier waarbij je aantoont zicht te hebben op de 

verschillende invalshoeken en betrokken partijen.  (Denk eventueel aan de 7i-

analyse om te kijken of je alle aspecten behandeld hebt.)  

  

2. Analyseer dit conflict volgens de escalatieladder van Glasl en geef 

voorbeelden bij de verschillende fases.  

  

3. Suggereer oplossingen (minstens twee) om uit dit conflict te komen op een 

win-win-manier. Toon hierbij aan dat je oog hebt voor de voor- en nadelen van 

je oplossing voor de verschillende partijen en hoe dit je afweging beïnvloedde.   
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3 Voorbereiding 

 

Lees ter voorbereiding grondig volgende documenten:  

De hoofdstukken in de cursus over coaching en conflict 

De powerpoints over coaching, conflicthantering, schriftelijke en digitale 

communicatie 

Je notities bij de les over coaching, conflicthantering, schriftelijke en digitale 

communicatie 

De schrijf- en presentatiewijzer die je kan vinden op Digitap in de cursus ‘Info 

studenten toegepaste psychologie’ 

De beoordelingsformulieren 
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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  

• de theorie omtrent conflict en principes van conflicthantering 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_Portfolio. 

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

Je dient de opdracht in pdf in.  

De opdracht Coaching bestaat uit minstens 1500 woorden en maximum 3000 

woorden. 

De opdracht Conflict bestaat uit minstens 500 woorden en maximum 1500 woorden. 

 

De deadline voor het uploaden van de opdracht is: 

• Eerste examenperiode: 10 januari 2021 23u50 

• Tweede examenperiode: 22 augustus 2021 23u50 

 

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. 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’):  

Er wordt rekening gehouden met volgende aspecten: 

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

opdracht’ en ‘Bronvermelding’; 

• Tekststructuur: hoofdstuk ‘Verschillende tekststructuren’; 
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• 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: 
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Leerdoel: de theorie omtrent conflict en principes van conflicthantering toepassen 

op een casus  

Beoordelingscriteria: 

Conflict omschrijven   

• Verduidelijking context (locatie, personen, historie, etc.) (helder 
omschreven, gebruik maken van modellen uit cursus) 

• Minimaal twee invalshoeken (personen en/of organisaties) (toon aan dat je 
verschillende perspectieven kan innemen) 

• Conflict is geëscaleerd of had potentie tot escaleren (conflict dient 
voldoende ernstig te zijn) 

Analyse volgens ladder van Glasl  

• Concrete beschrijving van alle fases (ook al zijn in werkelijkheid nog niet alle 
fases doorlopen)  

Oplossingen suggereren  

• Minimaal 2 verschillende oplossingen (relevant voor betrokkenen) 

• Win-win (beide partijen zouden baat halen uit de oplossingen) 

• Voordelen van de oplossingen voor verschillende partijen  
Nadelen van de oplossingen voor verschillende partijen (perspectiefname 

kunnen aanpassen aan verschillende partijen) 

Afwezig Ruim 

onvoldoende 

Onvoldoende Voldoende Goed Uitstekend 

Feedback: 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene feedback: 
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