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1. Wat is Pathways? 
 

PATHWAYS is het nieuwe educatieve programma van Toastmasters International. Het is 

geintroduceerd in Nederland in maart 2018. Bij Pathways staat centraal dat je zelf je weg kiest en 

een route samenstelt op basis van jouw doelen, zodat je leert wat jij nodig hebt. Het programma is 

tot stand gekomen in uitgebreid overleg met leden en deskundigen en biedt  meer mogelijkheden 

dan het oude programma. 

 

De voordelen voor leden houden onder andere in: 

 

- Een leerervaring die je zelf op maat samenstelt voor jouw persoonlijke en professionele doelen; 

- Meer mogelijkheden om vaardigheden te ontwikkelen die je nodig hebt in de moderne 

arbeidsmarkt;  

 

 

In Pathways maak je een keuze uit 8 verschillende paden(zie hierboven), elk bestaande uit 10 

verplichte projecten en 4 keuzeprojecten. Deze 14 projecten in een Pathway zijn verdeeld over 5 

niveaus (levels). In Pathways kies je zelf het pad wat je zult volgen. Dit doe je met behulp van de 

volgende hulpmiddelen: 

 

– Pathways Basecamp: https://www.toastmasters.org/login?returnUrl=/start-pathways 

 in Basecamp kun je een vragenlijst invullen om te testen welk pad bij je past. Om in te 

 loggen moet je eerst een account aanmaken op toastmasters.org. De Vice President 

 Education van de club kan hiermee helpen.  

 

– Deze gids 

 

Vervolgens ga je naar Pathways Basecamp om je keuze te bevestigen en het lesmateriaal te 

bekijken (dit is ook op print verkrijgbaar via Toastmasters International). Ook je vorderingen houdt 

je bij in Basecamp  

https://www.toastmasters.org/login?returnUrl=/start-pathways


2. Hoe ziet een pathway eruit ? 
 

 

Level 1 

 

– Icebreaker (Geef een speech om jezelf te introduceren en iets te delen met de groep. Je leert bij dit 

project over de structuur van een speech) 

 

– Evaluation and feedback (Geef een speech, evalueer de feedback en verwerk dit in een tweede 

speech. Neem vervolgens de rol van evaluator op je bij een meeting)  

 

– Researching and presenting (Geef een speech over een onderwerp waar je minder bekend mee 

bent. Je doet onderzoek naar dit onderwerp met als doel een goed onderbouwde speech) 

 

 

Level 2  

 

– Introduction to Toastmasters mentoring (Geef een speech over een moment in je leven dat iemand 

een mentor was voor jou. Deel de impact hiervan met het publiek ) 

 

– 2 projecten horend bij het gekozen  pad 

 

 

 

Level 3  

 

– 1 project horend bij het gekozen pad 

 

– 2 kiezen uit het groene rijtje projecten 

 

 

 

 

Level 4 

 

– 1 project horend bij het gekozen pad 

 

– 1 kiezen uit het rode rijtje projecten 

 

 

Level 5  

 

–  1 project horend bij het gekozen pad 

 

– 1 kiezen uit het grijze rijtje projecten 

 

– Reflect on your path (geef een speech over je ervaringen 

binnen het pad wat je zult afronden. Geef hierbij ook een 

samenvatting van de vaardigheden die je ontwikkelt hebt)  



3. Overzicht verschillende Paden 

 
Dynamic leadership 

 
Vaardigheden voor strategisch leiderschap en het beheersen 

van conflicten. 

 

– Understanding your leadership style 

– Understanding your communciation style 

– Negotiate the best outcome 

– Manage change 

– Lead in any situation 

 

 

Effective Coaching 

 

Vaardigheden voor interpersonele communicatie, leiderschap en 

coaching 

 

– Understanding your leadership style 

– Understanding your communciation style 

– Reaching consensus 

– Improvement through positive coaching 

– High performance leadership 

 

Innovative Planning 

 

Vaardigheden voor creatief projectmanagement en voor 

communicatie 

 

– Understanding your leadership style 

– Connect with your audience 

– Present a proposal 

– Manage projects succesfully 

– High performance leadership 

 

 

Leadership development 

 

Vaardigheden voor  effectieve communicatie en effectief 

leiderschap 

 

– Managing time 

– Understanding your leadership style 

– Planning and implementing 

– Leading your team 

– Manage succesful events 

 

 

Motivational Strategies 

 

Vaardigheden voor motiverend leiderschap en  motiverende 

communicatie 

 

– Understanding your communciation style 

– Active listening 

– Understanding emotional intelligence 

– Motivate others 

– Team building 

 

 

Persuasive Influcence 

 

Vaardigheden om de leiding te nemen in complexe situaties 

 

 

– Understanding your leadership style 

– Active listening 

– Understanding conflict resolution 

– Leading in difficult situations 

– High performance leadership 

 

 

Presentation Mastery 

 

Vaardigheden voor het spreken voor publiek 

 

 

– Understanding your communciation style 

– Effective body language 

– Persuasive speaking 

– Managing a difficult audience 

– Prepare to speak professionally  

 

 

Strategic Relationships 

 

Vaardigheden op het gebied van netwerken, leiderschap en 

communicatie 

 

– Understanding your leadership style 

–  Cross-cultural understanding 

– Make connections through networking 

– Public relations strategies 

– Leading in your volenteer organisation 

 

Team Collaboration 

 

Vaardigheden in leiderschap door samenwerking  

 

– Understanding your leadership style 

– Active listening 

– Succesful collaboration 

– Motivate others 

– Lead in any situation 

 

 

Visionary Communication 

 

Vaardigheden voor communicatie en leiderschap voor innovatie 

 

– Understanding your leadership style 

– Understanding your communciation style 

– Develop a communication plan 

– Communicate change 

– Develop your vision 



 

 

 

 

4. Detailoverzicht verschillende paden 

 

 

Dynamic leadership 

 

Vaardigheden voor strategisch leiderschap en het beheersen van conflicten. 
 

 

 
 

Level Naam project Omschrijving 

2 Understanding your leadership style Ontdek wat je leiderschapsstijl is en wat het effect 

hiervan is op anderen. Houd vervolgens een speech om 

je leiderschapsstijl-voorkeuren, aanpassing van je 

leiderschapsstijl aan situaties of de invloed van 

leiderschapsstijlen op een groep in het algemeen te 

bespreken.  
 

2 Understanding your communciation style Leer over communicatiestijlen en ontdek je voornaamste 

stijl. Houd een speech over je eigen communicatiestijl en 

de impact op anderen of  een speech over 

communicatiestijlen in het algemeen.  

 

3 Negotiate the best outcome Leer over onderhandelen en strategieën voor 

onderhandelen. Houd een speech over onderhandelingen 

die je gedaan hebt of die zullen gaan komen. Reflecteer 

op je gebruikte strategie of onderbouw welke strategie 

nodig zal zijn voor onderhandelen.  
 

4 Manage change Oefen met het maken van een plan voor het managen 

van een verandering. Het mag zijn voor een echte of 

hypothetische situatie. Gebaseerd op het verleden, heden 

of toekomst. Deel dit plan met de club in een speech.  
 

5 Lead in any situation Pas de vaardigheden toe die nodig zijn om succesvol 

leiding te nemen in een organisatie. Neem voor 6 

maanden een leiderschapsrol op je bij Toastmasters, als 

vrijwilliger of op het werk. Vraag 360 graden feedback 

en geef vervolgens een speech over je ervaringen met 

leiderschap.  

 



 
Effective Coaching 

 

Vaardigheden voor interpersonele communicatie, leiderschap en coaching 
 
 

 

 

Level Naam project Omschrijving 

2 Understanding your leadership style Ontdek wat je leiderschapsstijl is en wat het effect 

hiervan is op anderen. Houd vervolgens een speech om 

je leiderschapsstijl-voorkeuren, aanpassing van je 

leiderschapsstijl aan situaties of de invloed van 

leiderschapsstijlen op een groep in het algemeen te 

bespreken.  

 

2 Understanding your communciation style Leer over communicatiestijlen en ontdek je voornaamste 

stijl. Houd een speech over je eigen communicatiestijl en 

de impact op anderen of een speech over 

communicatiestijlen in het algemeen.  

 

3 Reaching consensus Gebruik technieken uit dit project om een groep binnen 

20 minuten naar consensus te leiden over een gekozen 

onderwerp. Geef vervolgens een speech over je 

ervaringen.  

 

4 Improvement through positive coaching Begin met het coachen van iemand tijdens een project. 

Dit mag zijn binnen of buiten Toastmasters. Geef na 

afsluiting een speech over je ervaringen als coach  

 

5 High performance leadership Gebruik je vaardigheden met leiderschap en planning om 

een project op te zetten voor een team. Je geeft 2 keer 

een speech. 1 keer om het plan te presenteren en 1 keer 

om je ervaringen na implementatie van het plan te delen.  

 

  



Innovative Planning 

 

Vaardigheden voor creatief projectmanagement en voor communicatie 

 

 

 

 

Level Naam project Omschrijving 

2 Understanding your leadership style Ontdek wat je leiderschapsstijl is en wat het effect 

hiervan is op anderen. Houd vervolgens een speech om 

je leiderschapsstijl-voorkeuren, aanpassing van je 

leiderschapsstijl aan situaties of de invloed van 

leiderschapsstijlen op een groep in het algemeen te 

bespreken.  

 

2 Connect with your audience Geef een speech over een onderwerp waarmee het 

merendeel van het publiek onbekend is. Oefen met het 

monitoren van de reacties van de luisteraars en het 

aanpassen van je verhaal aan het publiek. 

 

3  Present a proposal Bereid een plan voor om iets in je leven te verbeteren. 

Denk aan zaken binnen Toastmasters, werk of privé. 

Geef een speech waarbij je het plan voorstelt aan het 

publiek.  

 

4 Manage projects succesfully Vorm een team met 3-4 mensen en kies een project. 

Maak een plan en geef een 1e speech over dit plan. Geef 

na afloop van het project een 2e speech over je 

ervaringen en wat je hebt geleerd.  

 

5 High performance leadership Gebruik je vaardigheden met leiderschap en planning om 

een project op te zetten voor een team. Je geeft 2 keer 

een speech. 1 keer om het plan te presenteren en 1 keer 

om je ervaringen na implementatie van het plan te delen.  

 

  



Leadership development 

 

Vaardigheden voor effectieve communicatie en effectief leiderschap 
 
 

 

 

Level Naam project Omschrijving 

2 Managing time Doel is het observeren van je eigen patronen op het 

gebied van time management. Dit doe je door het 

registreren van het tijdsgebruik tijdens het voorbereiden 

van een speech over een onderwerp naar keuze. Na de 

speech reflecteer je het time management.  

 

2 Understanding your leadership style Ontdek wat je leiderschapsstijl is en wat het effect 

hiervan is op anderen. Houd vervolgens een speech om 

je leiderschapsstijl-voorkeuren, aanpassing van je 

leiderschapsstijl aan situaties of de invloed van 

leiderschapsstijlen op een groep in het algemeen te 

bespreken.  

 

3 Planning and implementing Kies een kleinschalig project wat planning vereist (bijv. 

feest organiseren, korte vakantie of Toastmaster van de 

avond zijn). Maak een plan hiervoor en voer dit plan uit. 

Geef een speech over je ervaringen.  

 

4 Leading your team Bouw een team bestaande uit 2-4 leden. Leid dit team 

naar de voltooiing van een project wat jij het gekozen. 

Dit kan zijn: een toastmasters gerelateerd project (bijv. 

speechwedstrijd organiseren), vrijwilligerswerk of een 

werkgerelateerd project. Geef na afloop een speech over 

je ervaringen. 

 

5 Manage succesful events Plan, coördineer en voltooi een evenement naar keuze. 

Geef een speech waarin je de planning, het team en de 

organisatie waarvoor het evenement georganiseerd hebt 

deelt.  

 

  



Motivational Strategies 

 

Vaardigheden voor motiverend leiderschap en  motiverende communicatie 
 

 

 

Level Naam project Omschrijving 

2 Understanding your communciation style Leer over communicatiestijlen en ontdek je voornaamste 

stijl. Houd een speech over je eigen communicatiestijl en 

de impact op anderen of  een speech over 

communicatiestijlen in het algemeen.  

 

2  Active listening Neem de rol van improvisatieleider op je en toon je 

luistervaardigheden door alle improvisaties van een kort 

commentaar te voorzien.  

 

3 Understanding emotional intelligence Houd voor minimaal 2 weken een dagboek bij over je 

emoties en hoe die jezelf en anderen beïnvloeden. Houdt 

een speech over de impact van het registreren van je 

emoties (en niet per over je emoties zelf).  

 

4 Motivate others Bouw een team bestaande uit 3-4 Toastmaster 

clubgenoten om een project te starten ten bate van de 

club. Vraag 360 graden feedback op communicatie en 

leiderschap van een bestuurslid en clubleden. Geef 

afsluitend een speech over je ervaringen.  

 

5 Team building Breng een klein team samen om een teambuilding 

activiteit te ontwerpen en te houden. Dit kan zijn binnen 

de club of erbuiten. Geef 2 speeches: 1 speech om de 

plannen te delen en een afsluitende speech na de 

activiteit.  

  



Persuasive Influcence 

 

Vaardigheden om de leiding te nemen in complexe situaties 

 

 

 

 

Level Naam project Omschrijving 

2 Understanding your leadership style Leer over strategieën om met conflicten om te gaan. 

Houd vervolgens een speech over hoe je omgaat met 

conflicten, wat een krachtigere strategie hiervoor kan 

zijn en over wat sterke punten zijn die je al hebt voor het 

omgaan met conflicten.  

 

2 Active listening Neem de rol van improvisatieleider op je en toon je 

luistervaardigheden door alle improvisaties van een kort 

commentaar te voorzien.  

 

3 Understanding conflict resolution Leer over strategieën om met conflicten om te gaan. 

Houd vervolgens een speech over hoe je omgaat met 

conflicten, wat een krachtigere strategie hiervoor kan 

zijn en over wat sterke punten zijn die je al hebt voor het 

omgaan met conflicten.  

 

4 Leading in difficult situations Maak een project plan voor een evenement of voor een 

doel wat je jezelf hebt gesteld. Deel het plan in een 

speech. Geef de aanwezigen vervolgens mogelijkheid 

om zwakke punten in je plan aan te kaarten. Presenteer 

daarna oplossingen voor de aangekaarte punten.  

 

5 High performance leadership Gebruik je vaardigheden met leiderschap en planning om 

een project op te zetten voor een team. Je geeft 2 keer 

een speech. 1 keer om het plan te presenteren en 1 keer 

om je ervaringen na implementatie van het plan te delen.  

 

  



Presentation Mastery 

 

Vaardigheden voor het spreken voor publiek 

 

 

 

 

Level Naam project Omschrijving 

2  Understanding your communciation style Leer over communicatiestijlen en ontdek je voornaamste 

stijl. Houd een speech over je eigen communicatiestijl en 

de impact op anderen of  een speech over 

communicatiestijlen in het algemeen.  

 

2 Effective body language Maak een speech over een onderwerp wat zich leent voor 

expressie via beweging en handgebaren. Oefen door een 

video-opname te maken en een clublid feedback te 

vragen. Houd vervolgens de speech in een club meeting.  

 

3 Persuasive speaking Houd een speech met als doel om het publiek te 

overtuigen. Kies een onderwerp wat zich hiervoor leent.  

 

4 Managing a difficult audience Houd een speech over een onderwerp naar keuze. Hierbij 

wordt een rollenspel gehouden waarbij leden je zullen 

onderbreken tijdens de speech. Je wordt na afloop 

geëvalueerd op basis van hoe je omgaat met 

onderbrekingen vanuit het publiek. 

 

5 Prepare to speak professionally  Bereid een langere speech voor van ongeveer 20 

minuten. Houdt deze speech vervolgens voor een publiek 

buiten Toastmasters.  

  



Strategic Relationships 

 

Vaardigheden op het gebied van netwerken, leiderschap en communicatie 

 

 

 

Level Naam project Omschrijving 

2 Understanding your leadership style Ontdek wat je leiderschapsstijl is en wat het effect 

hiervan is op anderen. Houd vervolgens een speech om 

je leiderschapsstijl-voorkeuren, aanpassing van je 

leiderschapsstijl aan situaties of de invloed van 

leiderschapsstijlen op een groep in het algemeen te 

bespreken.  

 

2 Cross-cultural understanding Reflecteer op de culturen waarmee je jezelf identificeert. 

Onderzoek vervolgens stereotypen die anderen kunnen 

hebben over deze culturen. Discussier de uitkomsten in 

een speech.  

3 Make connections through networking Neem deel aan een netwerkevenement en bereid je voor 

op dit evenement. Geef na afloop een speech waarin je 

ervaringen deelt, beschrijft wat je geleerd hebt of de 

voordelen van netwerken laat zien.  

 

4 Public relations strategies Maak een public relations plan voor een bestaande of 

hypothetische groep of situatie. Houd een speech over 

het plan en leg de aandacht daarbij op de (mogelijke) 

implementatie van het plan.  

 

5 Leading in your volunteer organisation Neem een leiderschapsrol op je binnen een organisatie 

betreffend vrijwilligerswerk, voor een periode van 

minimaal 6 maanden. Vraag hierbij 360 graden feedback 

binnen de organisatie en regel je opvolging. Geef na 6 

maanden een speech waarin je reflecteert op je 

ervaringen.  

  



Team Collaboration 

 

 Vaardigheden in leiderschap door samenwerking  
 

 

 

 

 

Level Naam project Omschrijving 

2 Understanding your leadership style Ontdek wat je leiderschapsstijl is en wat het effect 

hiervan is op anderen. Houd vervolgens een speech om 

je leiderschapsstijl-voorkeuren, aanpassing van je 

leiderschapsstijl aan situaties of de invloed van 

leiderschapsstijlen op een groep in het algemeen te 

bespreken.  

 

2 Active listening Neem de rol van improvisatieleider op je en toon je 

luistervaardigheden door alle improvisaties van een kort 

commentaar te voorzien.  

 

3 Succesful collaboration Werk samen in een klein team en gebruik de strategieën 

die aangereikt worden om besluitvorming te faciliteren 

binnen een kleinschalig project (bijv.  een club meeting 

organiseren). Geef een speech over je ervaringen met de 

samenwerking.  

 

4 Motivate others Bouw een team bestaande uit 3-4 Toastmaster 

clubgenoten om een project te starten ten bate van de 

club. Vraag 360 graden feedback op communicatie en 

leiderschap van een bestuurslid en clubleden. Geef 

afsluitend een speech over je ervaringen.  

 

5  Lead in any situation Pas de vaardigheden toe die nodig zijn om succesvol 

leiding te nemen in een organisatie. Neem voor 6 

maanden een leiderschapsrol op je bij Toastmasters, als 

vrijwilliger of op het werk. Vraag 360 graden feedback 

en geef vervolgens een speech over je ervaringen met 

leiderschap.  

 

  



Visionary Communication 

 

Vaardigheden in communicatie en leiderschap voor innovatie 
 

 

 

 

Level Naam project Omschrijving 

2 Understanding your leadership style Ontdek wat je leiderschapsstijl is en wat het effect 

hiervan is op anderen. Houd vervolgens een speech om 

je leiderschapsstijl-voorkeuren, aanpassing van je 

leiderschapsstijl aan situaties of de invloed van 

leiderschapsstijlen op een groep in het algemeen te 

bespreken.  

 

2 Understanding your communciation style Leer over communicatiestijlen en ontdek je voornaamste 

stijl. Houd een speech over je eigen communicatiestijl en 

de impact op anderen of  een speech over 

communicatiestijlen in het algemeen.  

 

3 Develop a communication plan Ontwikkel een communicatieplan voor een evenement of 

situatie naar eigen keuze. Houd een speech over het 

maken van het plan, de voordelen van het plan of de 

impact die het plan kan hebben.  

 

4 Communicate change Ontwikkel een plan om een verandering die op een groep 

effect zal hebben. Het mag een hypothetische 

verandering zijn. Het mag betrekking hebben op de 

Toastmaster club, maar dit hoeft niet. Geef vervolgens 

een speech over hoe je de verandering gaat 

communiceren.  

 

5 Develop your vision Werk een visie uit en presenteer de visie in een speech. 

Maak dan een plan via een tijdlijn om je visie tot uiting 

te brengen. Geef een tweede speech om dit plan te 

presenteren.  

 



 


