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Sessie 5 Self-assessment (2) - herhaling1 

Leerdoelen  

• Voortschrijdend inzicht in het FSL leerproces en in uw rol als FSL trainer  

• Vaststellen waar u meer diepgaande kennis over nodig hebt 

Beschrijving van de inhoud van de sessie  

In deze sessie doet u de self-assessmenttest opnieuw, bespreekt u uw vooruitgang  en gaat u na of u 

de basiskennis en -vaardigheden heeft om een FairShares Lab trainer te worden. 

Inhoud  

Download de self-assessment vragenlijst2 opnieuw, vul hem in en vergelijk de uitkomsten met de 

eerste keer.. 

• Welke competenties heb ik ontwikkeld om een FairShares Lab trainer te worden? 

• Welke competenties moet ik verbeteren of verder ontwikkelen? 

• Maak een plan om je leerproces voort te zetten 

 

Wat wordt verwacht van een FairShares Trainer 

Kritische zelfreflectie 

Tijdlijn 

Ongeveer 45 minuten 

Vereiste middelen 

Kopie van de selfassessmentvragenlijst voor deze sessie en een pen. 

Evaluatie van deze sessie 

• Op welke manier was het voor u behulpzaam om de self-assessmenttest te herhalen? Heeft 
u nieuwe leerbehoeften ontdekt die er om vragen om verder onderzocht te worden?  

• Voelt u zich voldoende toegerust en vertrouwd om een FSL trainer te worden? Heeft u 
voldoende zefvertrouwen? 

Extra bronnen ter verdieping 

Keisey personality persoonlijkheidstest:  deze URL brengt u naar een vragenlijst van 70 items 
om uw persoonlijkheid te beoordelen. 
Big 5 personalities:  deze URL brengt u naar een inventaris die is ontwikkeld door Goldberg 
(1992) die de ‘grote vijf’ factoren in persoonlijkheidstests beoordeelt. 

 

1 U kunt deze sessie hier volgen maar ook aan het einde van de online cursus, als u denkt dat dat beter uitkomt  
2 Pas op: de antwoorden verschillen van die in sessie 2! 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
file:///C:/Users/jumbo/Dropbox/FSL/FairShare%20Labs/Intellectual%20Outputs/IO%204%20train%20the%20trainers%20tool/FairShares%20Train%20the%20Trainer%20(English)/Session%205%20-%20Materials/FSLtrainer%20self-assessment%20test%20(repetition).pdf
https://www.strategicaction.com.au/keirsey-temperament-sorter-questionnaire/
https://openpsychometrics.org/tests/IPIP-BFFM/
https://openpsychometrics.org/tests/IPIP-BFFM/
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Mayers persoonlijkheidstest: deze URL neemt u mee naar een ander 
persoonlijkheidstestinstrument dat analisten, diplomaten,. 

Map your professional career path: Breng uw professionele carrièrepad in kaart: deze laatste 

URL biedt een onderzoeksinstrument om uw ideale carrièrepad te beoordelen. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://www.16personalities.com/free-personality-test
http://www.assessment.com/

