
 
MASTERCLASS PERSOONLIJK VERHAAL 

 
 
 
Datum: 21 oktober 2021    Datum:  28 oktober 2021 
Tijd:  10:00 – 12:00 uur     Tijd:   15:00 – 17:15 uur 
Locatie: Online      Locatie:  ROC Mondriaan, 

Den Haag 
 
 
 
ONLINE PROGRAMMA, 21 oktober, 10:00 – 12:00 uur      
 
9:45 – 10:00 uur 
Online inloop 
 
10:00 – 10:30 uur        
Intro & opening        
 
10:30 – 11:15 uur         
Keuze uit één van de breakoutrooms 
 
Workshop ‘Wat is mijn verhaal?’ 
In deze workshop gaat u aan de slag met uw eigen verhaal. U gaat op zoek naar de kern 
van uw verhaal, doel, subdoelen en de elementen om impact te maken. Iedereen heeft 
een persoonlijk verhaal, die op verschillende manieren kan inspireren!  
 
Workshop ‘Hoe sta ik voor mijn groep?’ 
In deze workshop gaat u aan de slag met didactische tips en tricks om uw gastles tot een 
succesvolle en leuke interactieve les te maken. Hoe staat u voor een groep? Wat doet u 
wel en wat juist niet? Hoe zorgt u voor een open sfeer zonder dat het chaos wordt?  
 
Workshop ‘Tutorial: hoe geeft u een gastles?’       
In deze workshop volgt u een algemene inleiding voor gastsprekers en gastlessen. Na 
deze workshop kunt u anderen inspireren en activeren om een inhoudelijke gastles te 
geven. U krijgt tips, tools en werkvormen mee zodat u klaar bent voor een duidelijke en 
effectieve overdracht aan collega's. 
 
11:15 – 11:45 uur 
Inhoudelijke afronding workshops & pauze  
 
11:45 – 12:00 uur  
Afsluiting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIVE PROGRAMMA 28 oktober, 15:00 – 17:15 uur 
 
14:45 – 15:00 uur 
Ontvangst 
 
15:00 – 15:30 uur 
Intro & opening 
 
15:30 – 16:30 uur 
Keuze uit één van de workshops 
 
Workshop ‘Wat is mijn verhaal?’ 
In deze workshop gaat u aan de slag met uw eigen verhaal. U gaat op zoek naar de kern 
van uw verhaal, doel, subdoelen en de elementen om impact te maken. Iedereen heeft 
een persoonlijk verhaal, die op verschillende manieren kan inspireren!  
 
Workshop ‘Hoe sta ik voor mijn groep?’ 
In deze workshop gaat u aan de slag met didactische tips en tricks om uw gastles tot een 
succesvolle en leuke interactieve les te maken. Hoe staat u voor een groep? Wat doet u 
wel en wat juist niet? Hoe zorgt u voor een open sfeer zonder dat het chaos wordt?  
 
Workshop ‘Tutorial: hoe geeft u een gastles?’       
In deze workshop volgt u een algemene inleiding voor gastsprekers en gastlessen. Na 
deze workshop kunt u anderen inspireren en activeren om een inhoudelijke gastles te 
geven. U krijgt tips, tools en werkvormen mee zodat u klaar bent voor een duidelijke en 
effectieve overdracht aan collega's. 
 
16:30 – 16:45 uur  
Pauze  
 
16:45 – 17:15 uur 
Afsluiting  
 
17:15 uur 
Ervaringen uitwisselen met een drankje & hapje 
 

 

 


