Servicedesk training: Hoe ziet mijn eendje eruit?
Doel: De training legt de nadruk op
Materialen
• De juiste vragen stellen, zodat het
• Pen en papier voor aantekeningen
dier exact kan worden
• Lego® Serious Play® ‘Duck’
geconstrueerd;
• Stopwatch
• Geen aannames doen;
• Kort en bondig informatie
Duur: Ongeveer 15 á 20 minuten
verwerken in de
informatiesystemen;
• De oefening is ‘time boxed’ om extra
druk te creëren.
Stap 1: Voorbereiding trainer
Kies een voorbeeldfoto of maak zelf een eendje welke de cursist na moet maken. De cursist
moet het voorbeeld exact namaken.
Stap 2: Voorbeeld eendje
De cursist heeft 2 minuten de tijd om zelf een eendje in elkaar te zetten. Hierdoor weet de
cursist welke onderdelen er in het pakketje lego zitten. Laat de cursist vervolgens het eendje
uit elkaar halen. Deze stap zou eventueel overgeslagen kunnen worden bij ervaren cursisten.
Stap 3: Opdracht
Geef de cursist de volgende instructie (voorbeeld):
Beste cursist,
Over 5 minuten ga jij met lego iets in elkaar zetten, wat exact moet overeenkomen met
mijn voorbeeld. In deze 5 minuten mag jij alle vragen stellen, behalve dat ik jou het
voorbeeld laat zien. Je mag pen en papier gebruiken om aantekeningen te maken.
Na afloop van deze 5 minuten geef ik jou de lego om het omschreven object na te maken.
Stap 4: Pauze
De cursist heeft nu een kwartier pauze,
hierdoor vergeet de cursist mogelijk een
aantal cruciale antwoorden. Hierdoor leert
de cursist dat alles wat gevraagd en gezegd
is, opgeschreven moet worden.

Stap 5: Bouwen
Geef de cursist een setje legosteentjes en
laat de cursist aan de hand van wat hij heeft
opgeschreven het eendje namaken. De
cursist heeft 1 minuut om Vergelijk de
resultaten tussen de foto en het resultaat
van de cursist.

Stap 6: Evalueer
Stel de cursist de volgende vragen:
• Hoe kan het dat de foto en het resultaat afwijken (of juist hetzelfde zijn)?
• Had de cursist andere vragen kunnen stellen?
• Had de cursist voldoende tijd om zijn vragen te stellen, zo nee hoe kan dat?
• Heeft de cursist alles op kunnen schrijven wat hij op wou schrijven?

Bijlage I: Voorbeeld eendjes
Voorbeeld A

Voorbeeld B

Voorbeeld C

Voorbeeld D

Voorbeeld E

Voorbeeld F
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