
Persoonsgerichte beroepsop-

leiding voor mensen met een  

ondersteuningsvraag.  

 

 

“Opleiden tot een nog uit te vin-

den beroep. Hoe doe je dat?” 
 

Vrijdag 8 november 2019, 10.00-15.00 uur 
 

Urtica de Vijfsprong,  
 

Reeoordweg 2, 7251 JJ Vorden 

 
 

In het project Inclutrain werken we aan een methodiek die helpt aan 
te sluiten bij wat iemand wil (worden). Uitgangspunt hierbij is de indi-

viduele handelingsimpuls en hoe deze zichtbaar wordt in de individue-
le handeling en (werk)biografie. Er kan zo een nieuw, bij die mens 

passend, beroep en beroepsbeeld ontstaan. 
Enkele werkwijzen zullen beoefend en inspirerende voorbeelden ge-

deeld worden op deze dag. 
 

We beginnen de dag met een korte introductie en springen in het die-
pe met oefeningen en opdoen van ervaringen. In de middag staan op 

het programma o.a. inhoudelijke bijdragen en reflectie op wat we aan 
het doen en leren zijn. 

 

 
U kunt zich al aanmelden via h.poppenk@urticadevijfsprong.nl  

 
Het programma wordt u dan eind september toegestuurd. Die zal ook 

op de website, www.inclutrain.eu , te vinden zijn. 
 

Er wordt geen financiële bijdrage gevraagd voor deelname. 
 

We zien u graag op vrijdag 8 november 2019! 
 
 

Albert de Vries, Academie voor Ervarend Leren, 06 51 42 65 48  

Henk Poppenk, Urtica De Vijfsprong,  06 11 51 84 17 

 

mailto:h.poppenk@urticadevijfsprong.nl
http://www.inclutrain.eu/


Een voorbeeld van een resultaat uit ons werk in het INCLUTRAIN-

project: 
 

Portfolio Bernd 

geschreven door de opleidingsbegeleider, in gesprek met Bernd 

 

Mijn vaardigheid is het op een vergelijkende manier observeren en 

beoordelen ('aanwijzend bekijken'). 

Ik werk het beste als je samen met mij naar de dingen kijkt. Bijvoor-

beeld door samen naar voorbeelden te kijken hoe het zou moeten zijn 

en daarnaast voorbeelden hoe het niet moet zijn. Of voorbeelden die 

laten zien hoe iets er voor de bewerking uit ziet en hoe het er daarna 

uit moet zien. Uitleggen levert mij niet veel op.   

 

Een project waar ik trots op ben, heb ik vorig jaar gedaan in de groen-

tetuin. De tuinder had drie verschillende slarassen gekweekt. Ze wer-

den op vier verschillende tijdstippen geplant, elk twee weken na el-

kaar. Hij wilde weten welke van deze nieuwe rassen het beste zouden 

groeien in ons teeltsysteem en hoe ze uiteindelijk zouden worden ge-

waardeerd bij het proeven. 

Elke week keek ik naar de planten en beschreef ik hoe ze eruitzien. Ik 

heb ook een foto gemaakt voor de tuinder. Af en toe heb ik ze samen 

met hem bekeken.  

Na 6-8 weken werd de sla geoogst. Ik heb ze allemaal gewogen en 

beschreven. 

Het was interessant dat het ene ras het best uit de bus kwam op de 

vroege plantdatum en het andere ras op de latere plantdatum. Het 

derde ras was te snel verrot. 

Qua smaak werden de twee goed beoordeeld, hoewel ze wel verschil-

lend waren. De eerste was voornamelijk vers groen van smaak. De 

latere was steviger en smakelijker. 

Ik was hier dus een 'onderzoeksassistent'. 

 

Dit werk was erg leuk voor mij. Naast dit werk, dat misschien slechts 

een halve dag per week in beslag nam, heb ik geholpen om de velden 

te wieden. 

 

Wanneer we 's morgens begonnen te wieden, keken we eerst samen 

naar de rijen; we keken eerst naar hoe de rijen eruitzagen die we gis-

teren hadden gewied en toen naar die we vandaag zouden gaan wie-

den. We hebben ook geteld hoeveel rijen we gisteren hebben gedaan 

en hoeveel rijen er nog moeten worden gewied. 

 



Als de vergelijking er niet is, kan ik mezelf snel verliezen en van het 

ene naar het andere springen. Ik ben dan erg druk, maar ik kom niet 

verder. 

 

Op dit moment ben ik vooral geïnteresseerd in de tuinbouw. Dieren 

interesseren me niet. Maar het is zeer waarschijnlijk dat als het 'aan-

wijzend bekijken' of 'het vergelijkend observeren en beoordelen' er-

gens anders aan de orde is, dat ik dan ook graag bereid ben om me 

daarin te zetten en mijn bijdrage te leveren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wij verheugen ons op een intensieve uitwisseling! 
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de Europese Unie 


