
Regisseur over eigen ontwikkeling



Check-in

Wouter Smeets Kristiaan Hartmann

Over Prototype You

Wij bieden praktische oplossingen voor zelfontwikkeling binnen 
het onderwijs en bedrijfsleven, door middel van software, 
programma’s en opleidingen.

Scholieren & 
studenten Medewerkers Herplaatsing

Trainees & jonge 
professionals

Dominique van 
Wingerden

Naomi Barnouw Ashwin KalloeElisa Ng



• Check-in

• De Prototype You werkwijze

• Opdrachten & templates

• Check-out

Programma

Wat is jouw grootste wens voor: 

• het LOB, en

• deze sessie?





LEAN AGILE PEER-2-
PEER

DESIGN 
THINKING

ü Leren vanuit de ambitie en 
het talent van de deelnemer

ü Leren door te doen en met 
experimenten

ü Effectief leren
ü Focus op de 

essentie

ü Met en van elkaar lerenü Leren is een continu proces
ü Introspectie & snelle feedback
ü Aanpassen bij verandering en 

nieuwe inzichten

Innovatie toegepast op zelfontwikkeling



Timeboxing Progressie is belangrijker dan perfectie

Iteratieve aanpak Actie, blik terug en pas je koers aan

Peer-2-peer coaching We leren met en van elkaar

Actie We leren en ontwikkelen door te doen

Eigenaarschap Jij bent de regisseur over jouw ontwikkeling

Prototype You aanpak



Prototype You werkwijze

Vertaling naar 

specifieke context

Onderwijs:

• software

• programma’s

• Train-de-docent

Bedrijfsleven

• software

• programma’s

• Train-de-facilitator



Wat wil ik en waar
ben ik goed in?

Welke opleiding of 
baan wil ik kiezen?

Wat wil ik verder
uitzoeken?

Wat ga ik daarvoor in de 
komende 2 tot 4 weken doen?

Aan de slag!

Wat heb ik over 
mezelf geleerd?

Vertaling naar LOB Peer-2-peer leren:
• student/leerling – student/leerling

• Buddy koppels

• student - docent/mentor

• student – ouder

• student – andere rolmodellen



Opdrachten & templates



Madelon is 14 jaar en zit in klas 2B van het PY-college in Den Haag. Ze 
weet dat ze dit jaar keuzes moet gaan maken voor het vervolg van haar 
middelbare school en daarbij al rekening moet gaan houden met een 
vervolgopleiding. Het is dus belangrijk om al na te denken over wat voor 
werk ze wil gaan doen nadat ze klaar is met haar opleiding. Dit lijkt 
allemaal nog zo ver weg en er is zo veel te kiezen! Gelukkig heeft het 
PY-college een leuk en behulpzaam LOB programma. 

Madelon weet 1 ding al zeker, ze wil kapster worden. Dat was haar oma 
ook! 

Madelon



Welke opleiding of 
baan wil ik kiezen?



Profiel / keuzevakken Stage & doorstroom Vervolgopleiding & baan



Profiel / keuzevakken Stage & doorstroom Vervolgopleiding & baan

Geen specifieke vakken 
voor nodig

Basisberoepsgerichte 
leerweg

Beroepsgerichte 
keuzevak van economie

Zorg & Welzijn

Stage dichtbij? Ik wil kapper worden 
met een eigen bedrijf.

MBO 3 Allround 
Kapper + Ondernemer 
in twee jaar van de 
Kappers Akademie doen

Hopelijk gelijk een eigen 
bedrijf starten



Profiel / keuzevakken Stage & doorstroom Vervolgopleiding & baan

Basisberoepsgerichte 
leerweg

Beroepsgerichte 
keuzevak van economie

Zorg & Welzijn

Stage dichtbij? Als ik geen kapper kan 
worden dan denk ik 
dat ik kok wil worden, 
want ik vind lekker 
eten en eten maken 
leuk. 

Koksopleiding? 



Profiel / keuzevakken Stage & doorstroom Vervolgopleiding & baan

Basisberoepsgerichte 
leerweg

Beroepsgerichte 
keuzevak van economie

Zorg & Welzijn

Stage dichtbij? Een eigen marketing 
bedrijf starten om 
Tiktok filmpjes te 
maken voor bedrijven 
die dat nu nog niet 
goed doen. 

Marketing opleiding of 
een ondernemers 
opleiding? 



½ 1 2

1

3

2

Hier ben ik enthousiast over:

Pad A:

Belangrijkste uitdagingen en keuzes



Wat wil ik verder
uitzoeken?



DIT IS HEEL BELANGRIJK

DIT MOET NU

DIT IS MINDER BELANGRIJK

DIT MAG LATER

NU OPPAKKEN

ALLEEN ALS JE TIJD OVER 
HEBT

ALS VOLGENDE 
OPPAKKEN

LEKKER LATEN LIGGEN



DIT IS HEEL BELANGRIJK

DIT MOET NU

DIT IS MINDER BELANGRIJK

DIT MAG LATER

NU OPPAKKEN

ALLEEN ALS JE TIJD OVER 
HEBT

ALS VOLGENDE 
OPPAKKEN

LEKKER LATEN LIGGEN

Kosten opleiding 
10.000 voor 2 

jaar.

Kan ik deze 
opleiding wel in 
2 jaar doen, lijkt 

zo snel?

Welk vak om 
voor te bereiden 
op ondernemen?

Wat is mijn 
eerste baan, kan 

ik gelijk een 
bedrijf starten?

Wat is er nodig 
om een 

marketing 
opleiding te 

kunnen volgen?

Wat is er nodig 
om kok te 
worden?

Kapper, kok of 
marketing?



Hoe kan ik……

Dit is mijn uitdaging of keuze:

Schrijf je uitdaging op als een vraag, begin met ‘Hoe kan ik….?’

Uitdaging



Hoe kan ik een keuze maken tussen kapster worden of marketing met 
Tiktok filmpjes?

Dit is mijn uitdaging of keuze: Eigenlijk weet ik zeker dat ik kapster wil worden, maar een 
marketing bedrijf voor Tiktok filmpjes klinkt eigenlijk ook heel leuk. Daar had ik nog niet 
goed over nagedacht. Pfff dit is echt wel moeilijk en nu weet ik het eigenlijk niet meer zo 
goed. Ik denk dat ik geen kok wil worden, leuk voor thuis maar in een restaurant ga ik 
liever eten dan in de keuken staan. 

Schrijf je uitdaging op als een vraag, begin met ‘Hoe kan ik….?’

Uitdaging



Check-out

Wil je onze templates ontvangen of 

meer weten over wat wij doen?

Wouter Smeets Kristiaan Hartmann

Let’s connect!

wouter@prototypeyou.nl kristiaan@prototypeyou.nl

www.prototypeyou.nl


