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Vervolgtraining Progressiegericht Werken 

Pas jij de progressiegerichte aanpak toe en wil je er (nog) beter in 
worden? Wil jij graag een volgende stap zetten in het fijn slijpen en 
uitbreiden van je progressiegerichte interventies? Dan is de 
vervolgtraining I iets voor jou! Het is een vijfdaagse training die bedoeld 
is voor professionals die al eens een NOAM training hebben gevolgd 
en/of die bekend zijn met onze boeken Kiezen voor Progressie, Hersenvitaminen (en 
natuurlijk ook onze eerdere boeken Progressiegericht werken en Ontwikkel je Mindset). 
Coaches, trainers, leidinggevenden en andere professionals kunnen tijdens deze training veel 
oefenen met individuele en teamsituaties (met de nadruk op eigen casuïstiek), oefenen met 
de trainers, Gwenda Schlundt Bodien en Coert Visser, en hun kennis verdiepen en verbreden.  

Globaal Programma 
De vijfdaagse vervolgtraining progressiegericht werken is zo opgebouwd: 

 

Dag 1: Het platform 

 Wat benut je al? 

 Inventarisatie gewenste opbrengst 

 Deliberate practice 

 Kennis activeren (flitskaartjes, opfrissen peilers progressiegericht werken) 

 Beroepsproduct 

 Progressiegerichte intervisie 

 Brug naar de praktijk 
 

Dag 2: Basisinterventies op microniveau 

 Wat wil je bereiken? 

 Deliberate practice lastige uitingen 

 Analyseren progressiegerichte dialoog 

 Basisinterventies: opfrissen en oefenen 

 Update recente inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek 

 Huiswerkwandelen 

 Improvisatie-oefening 
 

Dag 3: Competentie ontwikkeling via cirkeltechniek 

 Focus op wat er beter gaat 

 Je competentie ontwikkelen via de cirkeltechniek 

 Deliberate practice op eigen casuïstiek  

 Huiswerkwandelen 

 Progressiegerichte intervisie 

 Beroepsproduct 
 

Dag 4: Feedback en schriftelijke progressiegerichte communicatie 

 Positieve uitzonderingen en eerdere successen 

 Markeerstift oefening  

 Schrijven dialoog 

 Deliberate practice 

 Huiswerkwandelen 

 Flitskaartjes quiz 

 Beroepsproduct 
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Dag 5: Integratie & oogst 

 Startoefening integratie 

 Deliberate practice eigen casuïstiek  

 Presenteren beroepsproduct 

 Huiswerkwandelen 

 Update recente onderzoeken 

 Progressiegerichte intervisie 
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