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Doel van de training  
Professionele ontwikkeling (zowel individueel als collectief), het ontwikkelen van eigenaarschap, het 
smeden van (nieuwe) hechte verbindingen en een hoogwaardige en passende personeelsbegeleiding 
m.b.v. POP-gesprekken hand in hand gaan.  
De SAMI-training ‘P.O.P.-gesprekken’ is een krachtig instrument om dit doel te bereiken. Essentie  
In essentie is een P.O.P.-gesprek een gesprek tussen 2 mensen waarbinnen er wederkerig open 
contact dient te ontstaan over de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de docent (of 
manager) binnen de kaders van het Interne Kompas en de doelstellingen van de school.  
Persoonlijke component  
In een POP-gesprek zenden beide gesprekspartners, naast de inhoud en niet zelden onbewust en 
onbedoeld, per definitie hun eigenaardigheden mee. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld drijfveren, 
temperament, karakter, voorkeurstype; hoofd-, hart-, buikmens, typerende kwaliteiten en nog veel 
meer. Daarnaast geven beiden de taal ook een eigen betekenis.  
Deze ‘menselijke uitwisseling’ die zich binnen een al dan niet helder speelveld afspeelt, speelt een 
grote rol in het ‘elkaar werkelijk verstaan/niet verstaan’ en dus in het verloop én de uitkomst van 
het P.O.P.-gesprek.  
Voor succesvolle P.O.P.-gesprekken is het noodzakelijk dat er inzicht in-, bewustwording van en 
ordening in de verscheidenheid van menselijke uitwisseling wordt aangebracht. Het is anders niet 
denkbeeldig dat er verwarring veroorzaakt- en er een ongewenst krachtenspel opgeroepen wordt die 
het gewenste resultaat in de weg staan.  
Zeker de gespreksleider zal zicht moeten krijgen op wat hij/zij zélf en wat de ander meezendt in 
zo’n gesprek. Dit veronderstelt dat de ordening dient plaats te vinden op zowel een functioneel- als 
persoonlijk niveau.  
Tijdens de training brengen we met behulp van de SAMI-leiderschapstriade (Biografie, SAMI-
waardenhuis en SAMI-leiderschapschijf) deze ordening aan.  
Dit veronderstelt ook dat er een gemeenschappelijke ‘taal, grammatica en interpunctie’ wordt 
aangebracht die enorm bijdraagt aan het ontwikkelen van eigenaarschap en verbinding.  
Organisatie component  
Om P.O.P.-gesprekken succesvol te kunnen voeren, speelt het organisatorische component ook een 
enorme rol.  
 
Het Interne Kompas dient op orde te zijn om überhaupt een goed P.O.P.-gesprek te kunnen 
voeren.  
Tijdens de training toetsen we met behulp van het SAMI®-model (de excellent lerende organisatie) 
of het interne kompas binnen de school ‘op orde’ is en brengen we indien noodzakelijk deze 
ordening aan.  
Daarnaast wordt er een passende jaarcyclus POP-gesprekken ontwikkeld (HR/ipb-gesprekken).  
Om vaardig te worden in het voeren van P.O.P.-gesprekken zullen de leidinggevenden (in eerste 
instantie de conrector(en), teamleiders) getraind moeten worden en zélf een soortgelijke cyclus 
moeten doorlopen die zij met hun docenten willen doorlopen.  



Tijdens deze bijeenkomsten kunnen zij zich ook voorbereiden op het in beweging krijgen van 
eventueel belemmerende patronen en systeemdynamieken in personen, teams dan wel de hele 
gemeenschap. De training POP-gesprekken is derhalve een ervaringsgerichte training waarin er met 
actuele thematiek gewerkt wordt. Gelijkwaardigheid en ongelijkwaardigheid  
Een POP-gesprek speelt zich altijd af binnen de paradox gelijkwaardigheid <> ongelijkwaardigheid. 
‘Alleen door een hoogte verschil in haar bedding, kan de rivier stromen’.  
De wijze waarop een gesprek zich ontvouwt, bepaalt de mate van gelijkwaardigheid dan wel 
ongelijkwaardigheid. Of anders, het is afhankelijk van de hoeveelheid eigenaarschap die de 
medewerker zelf neemt. De functionele hiërarchie en het thema eigenaarschap spelen derhalve een 
bepalende rol tijdens deze training.  
Of anders, SAMI-training is van mening dat de inzet van gelijkwaardigheid én ongelijkwaardigheid 
noodzakelijk is om het SAMI-adagium tot waarheid te maken: “De enige opgave die een 
leidinggevende heeft, is het volledige individuele en collectieve potentieel binnen de organisatie aan 
de oppervlakte te brengen”.  
Doelgroep  
De training POP-gesprekken is in eerste instantie bedoeld voor:  

e HR-functionaris.  
 
De ervaring leert dat het management een voorsprong dient te hebben om de verschillende teams 
(130 pers.) te kunnen (bege)leiden.  
De training POP-gesprekken is in tweede instantie bedoeld voor:  

 
 
SAMI-training is van mening dat binnen een school waarin eigenaarschap en hechte verbindingen 
smeden de rode draad vormen, men er niet aan ontkomt de docenten zelf, met elkaar POP-
gesprekken te laten voeren. Dit dient vorm te krijgen naast de gesprekken die er tussen de 
teamleider en de docent gevoerd dienen te worden.  
Optioneel: De training POP-gesprekken is in derde instantie bedoeld voor:  

 
Leervragen & huiswerk  
Voorafgaande aan de trainingsdagen wordt verwacht dat de deelnemers:  

OP-gesprekken op school-, team- en individueel niveau inventariseren.  
 

 
Opzet programma: Management  

 
n/of geoefend wordt.  

 
 

 
Opzet programma: Docententeam  

 vertaling krijgt.  
 

 
 
Trainers  
Servaas Klute: Trainer, coach, teamcoach, consultant  
Hans Schot: Trainer, consultant  
Trainingen  



SAMI-trainingen zijn persoons-, organisatie en contextgericht. Ze hebben een sterk interactief karakter 
en doen een groot appel op ervaringsleren, collectief leren en het ontwikkelen van eigenaarschap. 
Van iedereen wordt verwacht 'architect, aannemer of onderaannemer' van de eigen ontwikkeling te 
zijn. Tijdens het traject gaan de deelnemers persoonlijke opvattingen, overtuigingen en ideeën m.b.t. 
P.O.P.-gesprekken bewust maken en herkaderen en hun gespreksvaardigheden als leidinggevende 
vergroten.  
Teamcoaching  
Teamcoaching ziet SAMI-training als het begeleiden van teams (als entiteit) in hun gezamenlijke 
thematiek. Dit houdt in dat deelnemers tijdens de training een bewustwordingsproces van 
teamontwikkeling doormaken. Zij zullen een aantal typische samenwerkingscompetenties ervaren en 
moeten ontwikkelen.  
Coaching  
Het coachen ziet SAMI-training als een wijze van begeleiden om het bewustzijn van de ander(en) 
te verruimen waardoor er ruimte ontstaat voor gedragsalternatieven. Competenties als organisatie 
sensitiviteit, relationele sensitiviteit, eigenaarschap, resultaatverantwoordelijkheid en coachend 
leidinggeven zullen in hoge mate aan bod komen.  
Consultancy  
Bij consultatiegesprekken fungeert SAMI-training als sparringpartner m.b.t. te nemen besluiten en/of 
om versterkende en/of belemmerende patronen helder te krijgen. Het zijn gesprekken waarin de 
consultant zich beweegt tussen de domeinen van mentor en coach.  
Uitgangspunt  
SAMI-training houdt het aanbod voor de klant en zichzelf liefst zo flexibel mogelijk om in te kunnen 
spelen op ontwikkelingen die zich tijdens het begeleidingstraject voordoen. Daarom worden trajecten 
niet van voor tot achter dichtgetimmerd. In coach taal: ‘we willen in beweging blijven in plaats van 
de ander en onszelf klem te zetten’. SAMI-training wil zo goed mogelijk aansluiten bij de vragen 
die aan de orde zijn. De trajecten worden afgestemd op de door de klant gewenste resultaten. Het 
nemen van eigenaarschap wordt gestimuleerd en diegenen die worden begeleid zijn verantwoordelijk 
voor hun eigen leerproces, ontwikkeling en resultaat.  



 


