Toets Waaiermethodiek
Afsluiting Training
Naam:

Vraag 1 (5 pnt):
Noem de vijf theoretische domeinen van Het Waaiermodel die horen bij onderstaande
kleuraanduidingen.
Blauw:
Paars:
Rood
Geel:
Groen:

Vraag 2 (4 pnt):
Welke 2 pijlers in blauw zijn gebaseerd op de autoritatieve opvoedstijl?
Bij welke pijler hoort het middel: Positieve Feedback?
Bij welke pijler horen middelen die aansluiten bij de Communicatieve Dialoog?
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Naam pijler:

Middel:

Naam pijler:

Middel:
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Vraag 3 (4 pnt):

Bij welke rol van de ouder sluiten onderstaande doelen aan
Bij welke fase in ‘Groen’ horen de genoemde doelen?

De ouder ondersteunt de jongere in het
ontvankelijk zijn voor de verrijkende hulp
in blauw en het training- en
therapieaanbod in (licht)rood.
o

De ouder als ‘opvoeder’

o De ouder als ‘cliënt’
De fase in ‘Groen’?
o De Schok
o De Wending
o De Actieve Participatie
o Het Perspectief
o Het Vertrek

De ouder voelt zich gehoord en is
daardoor meer bereid om…

o

De ouder als ‘opvoeder’

o De ouder als ‘cliënt’
De fase in ‘Groen’?
o De Schok
o De Wending
o De Actieve Participatie
o Het Perspectief
o Het Vertrek

Vraag 4 (3 pnt):
Wat zijn de 3 pijlers van het kleurdomein ‘Geel’?
Licht elke pijler toe met een voorbeeld van handelen in de praktijk
Naam van de pijler

Pijler 1

Pijler 2

Pijler 3

2

Toets Waaiermethodiek versie 1

Voorbeeld van het handelen

Vraag 5. (4 pnt)
Geef aan de hand van onderstaande vragen nadere uitleg over denkfouten in ‘Rood’

Wat is een denkfout?

Geef een typisch voorbeeld van een denkfout die door een van de jongere op de
leefgroep wordt gemaakt.

Wat voor soort denkfout maakt die jongere?
o Pretbederver
o Dingen opblazen
o Mislukking voorspellen
o Gevoelde gedachten
o Aansturen op mislukking
o Mijn schuld
Bij welke pijler in ‘Lichtrood’ horen interventies op de leefgroep die gericht zijn op
het wijzigen van denkfouten? Licht je antwoord toe.
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Uitslagformulier

Naam…………………………………………………… Datum:………………………………

Geslaagd / Niet Geslaagd

Behaalde punten
Vraag 1

•
•
•
•
•

g/f
g/f
g/f
g/f
g/f

Vraag 2

•
•
•
•

g/f
g/f
g/f
g/f

Vraag 3

•
•
•
•

g/f
g/f
g/f
g/f

Vraag 4

• g/f
• g/f
• g/f

Vraag 5

•
•
•
•

Totaal

g/f
g/f
g/f
g/f

aantal punten
Eindcijfer:
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g/f
g/f
g/f
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