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 OPLEIDING TOT WKS-COACH 
 

 

Elk jaar starten we trainingen voor  mensen  die als WKS-coach in de eigen organisatie de 

taak krijgen om de implementatie van het model van Willem Kleine Schaars, het WKS model, 

te ondersteunen. De afgelopen jaren is in het binnen en buitenland praktijkervaring opgedaan 

bij het gericht ondersteunen van teams in het werken met het model. Deze ervaring en de 

grote vraag naar praktijkondersteuning is reden om de Opleiding WKS-coach aan te bieden. 

De training is bedoeld voor mensen die al in een ondersteunende rol werkzaam zijn of door de 

organisatie zijn aangewezen om deze taak op zich te nemen. De opleiding is praktijkgericht, 

gericht op persoonlijke ontwikkeling van de trainer  en het leren hanteren van uiteenlopende 

praktijksituaties bij het werken met het WKS model.  
 

De training in het WKS model:  

 maakt de deelnemers vertrouwd met de daaraan grondliggende theorie en is met 

name op de praktijk gericht 

 zorgt ervoor dat de cursisten in de eigen voorzieningen teams en cliënten gericht 

kunnen ondersteunen  

         Behandeld worden: 

 Begrippenkader WKS model en de toepassing van werkprincipes in praktijk en 

theorie. 

 Vaardigheden op het gebied van ondersteunen van groepsprocessen en teamleden.  

 Omgaan van dilemma’s en stagnaties in het leerproces. 

 Omgaan met organisatorische veranderingsprocessen bij het invoeren van het WKS 

model 

 

Er zijn twee soorten trainingen:  

A: gericht op de zorg en B: gericht op onderwijs. 

Er zal in kleine groepen van ongeveer 10 deelnemers gewerkt worden. Ervaren trainers zullen 

de cursus ondersteunen. 

De training staat onder leiding van Willem Kleine Schaars 

    

Aan het eind van de jaarlijkse training krijgt de cursist een certificaat. 

 

Met het behalen van dit certificaat  is de deelnemer van deze training door Willem Kleine 

Schaars voor desbetreffend jaar geautoriseerd  om als  WKS-coach binnen de eigen instelling  

het WKS-Model te implementeren en teams te ondersteunen.  

Om een verdere jaarlijkse autorisering  te verkrijgen  is deelname aan verdiepingstrainingen  

( jaarlijks 2 blokken van twee dagen) noodzakelijk. 
 

In het eerste jaar vinden er 3 blokken van 2 dagen plaats.  

In de daarop volgende jaren 2 blokken van 2 dagen.  

 

 

AKS trainingen  
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Algemeen programma Training 
De training bestaat het eerste jaar uit drie trainingsblokken van twee dagen. 

 

Trainingsblok 1                      Thema: Uitleg van het WKS model 

 

 Dag 1:   Aanvang 10.00  uur  Ontvangst – bespreken programma - 

                                                 Kennismaking deelnemers  

 

                                               Alles begint met jouw eigen houding 

                                               Inzichten, basishouding en vaardigheden 

                                                 

                                               Hoe kun je het WKS invoeren in de praktijk. 

                

               Einde ca. 16.00 uur 

 

Dag 2:    Aanvang 10.00 uur   Verdieping : De rol van zaakwaarnemer 

                                                En procesbegeleider 
                                                Rollenspel Zaakwaarnemer en procesbegeleider 

                                                Jouw rol als coach 

                                                Stappenplan maken. Hoe ga ik terug naar de praktijk 

                                                Hoe ga ik het model implementeren. 

 

                                                Netwerkafspraken cursisten onderling. 

 

               Einde ca 16.00 uur 

 

Trainingsblok 2                    Thema: Terugblik en eigen ervaringen  

 

Dag 1:    Aanvang 10.00 uur    Ontvangst – bespreken programma - 

                                                 Hoe is het de afgelopen maanden gegaan.  

                                                 Presentatie van eigen ervaringen, problemen die men  

                                                 tegen gekomen is en verslag van de huidige gang van zaken                                                         

                                              Tijd voor vragen en verdieping 

 

               Einde ca. 16.00 uur 

 

Dag 2:    Aanvang 10.00 uur   Oefeningen in het coachen van mensen 

                                                Ondersteunen met rollenspelen 

                                                Verdieping rol als coach 

                                                Jouw rol als trainer 

                                                Stappenplan maken. Hoe ga ik terug naar de praktijk 

                                                Hoe ga ik het model implementeren. 

                                                 

 

               Einde ca 16.00 uur 
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Trainingsblok 3                       Thema: Jouw rol als coach en het organisatiemodel 

 

Dag 1:    Aanvang 10.00 uur    Ontvangst – bespreken programma - 

                                                 Verslag eigen ervaring 

                                                 Analyseren video uit de eigen praktijk 

                                                 Casusbespreking en rollenspel. 

                

               Einde ca. 16.00 uur 

 

Dag 2:    Aanvang 10.00 uur   Ondersteuning van teams en jouw rol  

                                                binnen de organisatie 

                                                Verdieping n.a.v. situaties uit de praktijk 

                                                Nieuw stappenplan maken. Hoe ga ik terug naar de praktijk 

                                                Hoe ga ik het model verder implementeren. 

 

                 Einde ca 16.00 uur 

 

 

Praktische informatie over de trainingen in het WKS model 

 

Data:2015 

TRAININGSBLOK 1    maart 2015       

 

TRAININGSBLOK 2    juni 2015 

 

TRAININGSBLOK 3    oktober 2015     

 

Locatie  

De trainingen vinden plaats in Zutphen. 

Adres Voorsterallee 100 

Telefoon 0575542248 

 

Kosten: 

De kosten voor 2015 bedragen  650 euro per blok per persoon.  

Dit is inclusief het cursusmateriaal en het eten en drinken gedurende de trainingstijden. 

 

Aanmelding en betaling 

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier zie onderaan document en via de website. 

 

U kunt in 1 keer of per blok betalen. Het geld dient uiterlijk  4 weken voor aanvang van het 

trainingsblok binnen te zijn op de rekening van AKS trainingen. 

 

Annuleringsvoorwaarden. 

Bij schriftelijke afmelding tot een maand voor de aanvang van de training, wordt het bedrag, 

met aftrek van 10% administratiekosten, gerestitueerd.  

Bij afmelding binnen  een maand vind er geen teruggave plaats. U kunt zich bij verhindering 

door een collega laten vervangen. 

Indien de training door AKS Trainingen wordt afgezegd , krijgt u het geld terug gestort op uw 

rekening. Dit heeft verder geen juridische gevolgen voor AKS Trainingen 
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Klachtenprocedure 

Indien er omstandigheden zijn waardoor u niet tevreden bent, verzoek ik u vriendelijk dit met 

ons te bespreken. In samenspraak met u zoeken wij naar een  voor alle betrokken partijen 

bevredigende oplossing.  

 

Op deze aanmelding zijn de leveringsvoorwaarden van AKS Trainingen van toepassing. De 

leveringsvoorwaarden zijn kosteloos op te vragen bij AKS Trainingen. 

 

 

 

Zutphen 

 

AKS Trainingen 

Carla Kobussen 
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Aanmeldingformulier WKS Coach 
 

Naam, voornaam: ________________________________________ 

 

Man O                                         Vrouw O 

Geboortedatum:  _____________________________________ 

 

 

Privé adres           :________________________________________ 

Straat + nummer  :________________________________________ 

Postcode               :________________________________________ 

Plaats                    :________________________________________ 

Telefoonnummer  :________________________________________  

 

 

 

Werkgever           :________________________________________ 

Straat + nummer  :________________________________________ 

Postcode               :________________________________________ 

Plaats                    :________________________________________ 

Telefoonnummer  :________________________________________  

WWW                  :________________________________________ 

 

 

Functie                  :________________________________________ 

Opleiding              :________________________________________ 

 

E-mail                   :__________  ___________  @   ______________ 

 

Ik meld me hierbij aan voor de WKS Training voor WKS Coach en verklaar op de hoogte te 

zijn van de leveringsvoorwaarden. (zie website) 

 

 

 

Datum 

 

 

Handtekening: 

 

 

……………… 

 

Dit formulier sturen naar:AKS TRAININGEN   

                                          t.a.v. Carla  Kobussen       

       Voorsterallee100          

           7203 DR Zutphen   

   

Aanmelden kan ook via de website 

  

Website: www.kleineschaars.com 
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