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INLEIDING 

Het college van de gemeente Amsterdam en de wethouder Onderwijs vinden het belangrijk 
dat kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen, dat ze hun talenten leren 
ontdekken en die ook kunnen ontplooien. Dit vraagt iets van het Amsterdamse (hoger) 
onderwijs, de kinderen en jongeren zelf, maar ook van hun ouders. Door samen te werken 
en gerichte ondersteuning te bieden aan ouders, leraren en pedagogische professionals kan 
een positief leer- en ontwikkelingsklimaat voor kinderen en jongeren worden gecreëerd, 
waarin zij kunnen genieten en optimaal profiteren van onderwijs. 

Ouders, kinderen en jongeren begeleiden in een grote stad, vraagt om specifieke 
vaardigheden van leraren en pedagogen. Samen met de educatieve opleidingen van de 
Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam, heeft de gemeente 
een convenant opgesteld om leraren en pedagogen toe te rusten om op een succesvolle 
manier samen te werken met ouders van de kinderen en jongeren in Amsterdam. Wat 
hebben pedagogen en leraren in Amsterdam hiervoor nodig, wat verwachten ouders en op 
welke manier kunnen de opleidingen hierin voorzien? 

Doel van het convenant en het hieruit geïnitieerde project Educatief Partnerschap was het 
ontwikkelen van een leerlijn ‘ouderbetrokkenheid’ voor de initiële en post-initiële 
opleidingstrajecten van de lerarenopleiding en opleidingen Pedagogiek, gebaseerd op 
wetenschappelijk onderzoek en kennis uit het werkveld.  

De ambitie is om professionals af te leveren die ‘stadsbekwaam’ zijn en in de grootstedelijke 
dynamiek hun weg weten te vinden. Omdat het de taak van leraren en pedagogen is om 
kinderen en jongeren in een grootstedelijke omgeving te begeleiden bij het ontwikkelen van 
vertrouwen en veerkracht, moeten toekomstige pedagogen en leraren hier ook zelf over 
beschikken (Enthoven & Veldman, 2016). 

Daarom is het van belang om tijdens de opleiding kennis en vaardigheden op te doen, die 
gericht zijn op het herkennen van de individuele behoeften van kinderen, jongeren en hun 
ouders. Die vaardigheden kunnen pedagogen en leraren die al langer werkzaam zijn zich 
eigen maken door het volgen van post-initiële trajecten. Cruciaal daarbij is het opdoen van 
succeservaringen (Bandura & Walters, 1977). Het is van belang dat studenten van de 
educatieve opleidingen voldoende gelegenheid krijgen ervaringen op te doen in de 
grootstedelijke context, zodat zij successen kunnen realiseren en daarmee hun 
zelfvertrouwen kunnen vergroten. Belangrijk daarbij is het leren van ‘good practices’ 
waaraan toekomstige professionals zich kunnen spiegelen en hun vaardigheden kunnen 
scherpen. 
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1 THEORETISCH KADER 

1.1 OPVOEDING EN ONDERWIJS IN EEN GROOTSTEDELIJKE OMGEVING 

Het gezamenlijk ondersteunen van ouders, kinderen en jongeren in een grootstedelijke 
context vraagt om een eigen perspectief. De superdiverse samenstelling van de 
Amsterdamse bevolking brengt een grote variatie met zich mee in de manier waarop ouders 
kijken naar opvoeding, school en opvang en invulling geven aan de relatie kind-ouders-
school. Samenwerken in een superdiverse context wordt nog complexer wanneer leerlingen 
– naast de school en gezinscultuur – in een dominante straatcultuur leven (zie Fukkink & 
Oostdam, 2016; El Hadioui, 2010). Samenwerking met ouders, school, opvang, en buurt is in 
deze context niet alleen van belang om tot een eenduidige aanpak te komen, maar ook om 
onderwijsachterstanden te verkleinen en daarmee de toekomstkansen van kinderen te 
verbeteren. De uitdaging voor alle betrokken ‘stadsbekwame’ professionals (waaronder 
pedagogen, jeugdwerkers, leraren) is om ouders uit verschillende culturen en met 
uiteenlopende opleidingsniveaus, duurzaam te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. 

Toekomstige professionals die gaan werken in een grootstedelijke omgeving moeten in hun 
contacten met ouders oog krijgen voor de superdiversiteit van ouders (zie Vertovic, 2007; 
Crul, Schneider & Lelie, 2013). Dit betekent dat zij vanuit een breed en genuanceerd 
denkkader naar individuele kinderen en ouders moeten leren kijken en niet vanuit culturele 
stereoptypen of zwart-wit tegenstellingen. Het kruispuntdenken (Wekker, 2001) waarin 
wordt uitgegaan wordt van ieders gelaagde identiteit, biedt hiervoor een bruikbaar 
perspectief. Identiteit, is de gedachtegang, ontstaat op een kruispunt van vele deel-
identiteiten en ervaringen, wat betekent dat ieder mens op maat en holistisch moet worden 
benaderd. 

Stadsbekwame professionals moeten als ‘urban professionals’ competent zijn in het contact 
maken met ouders uit diverse culturen en met uiteenlopende opleidingsniveaus. Met name 
voor pedagogen geldt dat zij in dialoog met ouders vragen over het opgroeien en opvoeden 
en kwesties rond ouderschap moeten kunnen bespreken. Pedagogen, werkzaam vanuit de 
Ouder- en Kindteams op scholen, kunnen hierin gezamenlijk met leraren optrekken en de 
communicatie met ouders ondersteunen.  

Ouders die een duidelijke afstand ervaren tussen henzelf en de school, de opvang of het 
Ouder- en Kindteam, vragen hierin om een sensitievere aanpak dan ouders die zich hiermee 
meer vertrouwd voelen. Zo moeten ouders met een beperkte taalvaardigheid worden 
herkend en op een passende manier worden benaderd. Vanuit ieders expertise kunnen 
pedagogen en leraren ouders, zo nodig, toegang bieden tot kennis, wijzen op hulpbronnen, 
aanmoedigen en hun vertrouwen sterken. Een goede relatie vormt hiervoor een 
voorwaarde. 
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1.2 DE ROL VAN DE PEDAGOOG IN SAMENWERKING MET SCHOOL 

Samenwerken in de zorg voor kinderen en gezinnen staat hoog op de agenda, concludeert 
de RVS (2016, p. 11). De Jeugdwet (2015) en de Wetgeving Passend onderwijs (2014) 
pleitten voor samenwerking. De ambitie is om de zorg en ondersteuning zo in te richten dat 
die past bij de vragen en problemen van kinderen en gezinnen. ‘Kind en gezin centraal’ is de 
stip op de horizon. Dit vergt van de betrokken professionals om met kennis van zaken een 
relatie met het kind en het gezin aan te gaan en oog te hebben voor de specifieke behoefte 
van ieder.  

De relatie tussen ouders en school vormt een belangrijke schakel in het proces van 
ondersteuning aan kinderen en ouders. Wanneer het om leerprestaties, sociaal-
motivationele processen en het welzijn van kinderen en jeugdigen gaat, spelen ouderlijke 
percepties, verwachtingen en betrokkenheid immers een grote rol (Eccles, Simpkins & 
Fredericks, 2012).  

Oostdam en De Vries (2014) introduceerde de term ‘partnerschap’ om de relatie tussen 
ouders en school te beschrijven. Met het verdwijnen van een scherpe scheidslijn tussen 
school en opvoeding, duidt de term op de betekenisvolle relatie tussen ouders en school om 
in goed onderling overleg, leren, motivatie en de ontwikkeling van leerlingen te bevorderen. 
Het specifiekere educatief partnerschap verwijst naar de samenwerking tussen ouders en 
school met betrekking tot pedagogische en didactische vraagstukken. Het begrip vervangt de 
algemenere term ‘ouderbetrokkenheid’ vanuit de gedachte dat ouders en school elkaar 
wederzijds nodig hebben voor kennis en begrip over kwesties die het pedagogisch handelen 
thuis dan wel de didactiek op school betreffen. Samenwerking dient te voorkomen dat 
school en thuis gescheiden werelden worden waarvan het kind de rekening betaalt. 

Alhoewel ouders en school gelijkwaardige partners zijn in hun onderlinge communicatie, 
kunnen zij van mening verschillen door hun verschil in perspectief en emotionele 
betrokkenheid bij het kind. Ouders voeren de eindregie over de opvoeding van hun kind, 
terwijl de school eindverantwoordelijk is voor de inrichting en kwaliteit van het onderwijs 
(Oostdam & De Vries, 2014). Gelijkwaardigheid voorkomt niet dat ouders en school 
uiteenlopende verwachtingen kunnen hebben over wederzijdse verantwoordelijkheden en 
kunnen verschillen in hun opvattingen over ‘optimale’ condities voor de ontwikkeling en het 
leren van hun kind. 

In een grootstedelijke omgeving vormen ouders een zeer diverse groep gekenmerkt door 
een grote variatie aan sociale en culturele achtergronden, met eigen ideeën en opvattingen 
over onderwijs en opvoeding. Zo kan er in achterstandswijken, volgens Pels (2000), een 
duidelijke kloof zijn tussen de school- en thuiscultuur. Ook onvoldoende taalvaardigheid om 
met school te kunnen communiceren kan voor afstand zorgen. Maar ook de hoogopgeleide 
groep, die verbaal vaak sterk is, goed geïnformeerd en niet aarzelen om te strijden voor de 
belangen van hun kind – vragen om een bejegening die hen niet tegen de haren strijkt, maar 
uitnodigt tot dialoog (Gaikhorst e.a., 2014). Dit vergt van professionals om een open 
grondhouding, vaardige en gelijkwaardige communicatie, maar ook om het vermogen te 
blijven reflecteren op de effectiviteit van het eigen professioneel handelen (RVS, 2016). 
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Afhankelijk van de vraag of het probleem kunnen pedagogen die aanwezig zijn in de scholen 
als informant, coach of ‘onderzoeker’ bij de gesprekken met ouders worden betrokken. 
Hiermee bestrijkt de ondersteuning een breder professioneel palet dat kan variëren van tips 
tot trainingen of het organiseren van gerichte jeugdhulp via de Ouder- en Kindteams. De 
Raad voor Volksgezondheid en Samenleven (RVS, 2016) pleit voor relationele en normatieve 
professionaliteit waarmee elke professional zich dient af te vragen: wat is passende zorg of 
ondersteuning voor dit kind en dit gezin? En ben ik de aangewezen persoon om op dit 
moment die ondersteuning of zorg te verlenen?   
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1.3 DE STAND VAN ZAKEN IN ONDERZOEK NAAR DE ROL VAN DE PEDAGOOG IN DE 
ONDERSTEUNING VAN OUDERS 

In de grootstedelijke omgeving kan de samenwerking tussen ouders, school en het 
pedagogisch werkveld een weerbarstig thema zijn, constateren Fukkink, Menheere, 
Oostdam, Van der Linde en Van Mullligen (2019). 

Sinds de invoering van de Jeugdwet (2015) is de ondersteuning van ouders meer gericht op 
het aanspreken van de eigen kracht (empowerment) en het zoeken van steun in de eigen 
sociale omgeving, de buurt of de wijk (Burgerhout & Van der Zwaan, 2015). Opvoeden is niet 
langer alleen de taak van de individuele ouder, zo is de redenering, maar ook de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van een bredere gemeenschap – de oppas, de buren, het 
wijkteam, de school, de kinderopvang, de sportleraar.  

Steun uit de sociale omgeving helpt ouders, zo blijkt, en bekrachtigt hen in hun rol. 
Belangrijke anderen in de sociale omgeving van ouders vormen ook een extra schil voor 
kinderen zelf en komen hun ontwikkeling ten goede. Sociale binding met de buurt, school, 
kinderopvang, de familie en vriendengroep zijn dus belangrijk, zowel voor ouders als voor 
kinderen, concluderen Burgerhout en Van der Zwaan (2015). 

De aandacht in de huidige Jeugdwet (Cardol, 2015) voor ‘participatie’ en ‘eigen kracht’ lijkt 
nieuw, maar is die niet. Het dateert uit de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw 
(Nieuwboer, 2015).  Er is volgens Nieuwboer (2015) relatief veel onderzoek naar gedaan in 
de Verenigde Staten, maar ook in Nederland (Hermans, Nijnatten, Verheij & Reuling, 2005). 
De resultaten zijn positief. In de ‘krachtgerichte’ benadering wordt heel bewust naar een 
balans gezocht tussen begeleiden en loslaten. Volgens Paolo Freire (1970), grondlegger van 
het begrip ‘empowerment’, zijn voor participatie in een samenleving een zekere mate van 
autonomie en reflectievermogen nodig. Voor participatie is empowerment nodig en aan 
empowerment gaat een leerproces vooraf (Nieuwboer, 2015). 

In aansluiting op het huidige beleid, wordt in het sociale domein meer samen met ouders 
naar mogelijkheden en kansen gekeken om een situatie voor kind of ouder(s) te verbeteren 
(Nieuwboer, 2015). De positieve intentie waarmee een ouder een opvoedsituatie of kind 
benadert, vormt het uitgangspunt van een (onderzoekend) gesprek naar wensen en 
verwachtingen van ouders. Vanuit een zogenoemde “niet-weten-houding” probeert men de 
ander en zijn werkelijkheid oprecht te begrijpen (Van Mameren-Broers, 2018, p.69). Ook de 
vraag hoe de situatie eruit zou zien als de ‘problemen’ zouden zijn opgelost (de 
‘wondervraag’) is een beproefd hulpmiddel om intenties van ouders te verhelderen en 
concretiseren (Bolt, 2018; Nieuwboer, 2015). Deze oplossingsgerichte benadering kan de 
educatieve samenwerking met ouders positief ondersteunen. 

Sinds de overheid ook van ouders meer inspanning verwacht door het zoeken van 
antwoorden en oplossingen in eigen gezin of directe omgeving (Cardol, 2015), lijkt er ook 
meer aandacht te zijn voor ouderschap. De ouder in de rol van opvoeder wordt door 
Gravesteijn (2015) en Remmerswaal en de Gouw (2017) onderscheiden van het ouderschap 
zelf. De auteurs borduren voort op het gedachtengoed van pionier Alice van Der Pas (2016). 
Ouders, zo stelt Gravesteijn (2015), zijn meer dan alleen opvoeder. Ze zijn ook mens en als 
mens zijn zij in ontwikkeling. Deze gedachtegang verruimt het perspectief en voorkomt de 
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neiging ouders al te gemakkelijk te beoordelen op wat zij nalaten of niet goed doen. Wie als 
mens naar een ander mens kijkt, herkent valkuilen en kwetsbaarheden. 

Ouderschap is een existentiële verandering in een mensenleven die per definitie kwetsbaar 
maakt, stelt van der Pas (2016). Elke ouder heeft een besef van verantwoordelijk zijn en het 
verlangen het goed te willen doen. In communicatie met ouders dienen professionals zich 
hiervan bewust te zijn. Wie deze essentie veronachtzaamt, verliest de verbinding met ouders 
en komt tegenover hen te staan. Omstandigheden in de brede zin van het woord, zegt Alice 
van der Pas (2016), kunnen het ouderschap (tijdelijk) belemmeren, waardoor ouders 
stagneren en feitelijk ‘ontheemd’ raken (Hoek, 2009). Dit betekent voor professionals dat zij 
naast het perspectief van het kind, oog moeten houden voor het perspectief van ouders. 
Niet alleen in hun denken, maar ook in hun communicatie (Remmerswaal & De Gouw, 
2017).  

Om kinderen en jongeren te ondersteunen en ouders te steunen in hun opvoederschap is 
volgens Regenwortel (2015) een ‘’fundamentele positieve basishouding” nodig. Deze 
houding kenmerkt zich door respect, aandacht, echtheid, betrokkenheid, betrouwbaarheid 
en transparantie (Baart, 2001; Regenwortel, 2015, p. 57). De relatie tussen hulpvrager en 
professional legt hiervoor het fundament. 
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2 EEN LEERLIJN EDUCATIEF PARTNERSCHAP 

2.1 THEORETISCHE UITGANGSPUNTEN 

Onderzoekers zijn het eens over de rol die ouders spelen in de voortgang en keuzes van 
kinderen en jongeren in het onderwijs. Ouderlijke percepties, verwachtingen en 
betrokkenheid dragen bij aan sociaal-motivationele processen en leerprestaties van 
kinderen (Eccles, Simpkins & Fredericks, 2012; Fall & Roberts, 2012; Gut, Reichman & Grob, 
2013; Jeynes, 2010; Toren, 2013). 

2.1.1 Pedagogisch partnerschap als onderdeel van educatief partnerschap 

De overtuiging dat ouders door middel van hun betrokkenheid bij het onderwijs een bijdrage 
kunnen leveren aan de onderwijskansen van hun kinderen, is sterk gegroeid (Driessen, 
2013). De onderwijsraad adviseerde in 2010 een onderscheid te maken tussen de 
individuele-juridische relatie tussen ouders en school (rechten en plichten), ouders als 
samenwerkingspartner op het gebied van de opvoeding en het leerproces van hun kind en 
ouders als lid van de oudergemeenschap (Onderwijsraad, 2010). 

De ouder als samenwerkingspartner wordt door Oostdam en De Vries (2016, p. 16) 
aangeduid met de eerdergenoemde term Educatief Partnerschap. De term duidt op de 
samenwerking tussen school en ouders bij pedagogische en didactische vraagstukken. Bij 
pedagogische samenwerking kan het zowel gaan om pedagogisch-onderwijskundige als om 
opvoedkundige kwesties. Bij didactisch partnerschap gaat het om de samenwerking met 
betrekking tot het leerproces van het kind. De Onderwijsraad (2010) merkt nadrukkelijk op 
dat het pedagogisch partnerschap geen ‘papieren relatie’ mag zijn, maar een die van beide 
kanten zo moet worden ervaren. “Openheid, toegankelijkheid en communicatie” vormen de 
bouwstenen, maar ook de grondhouding van leraren, ouders en schoolbesturen zelf is 
belangrijk (Onderwijsraad, 2010, p. 55). Ieder zal respect moeten opbrengen voor de positie 
en het perspectief van de ander en open en transparant moeten communiceren wil het de 
ontwikkeling van het kind ten goede komen.  

Medewerkers (pedagogen) die vanuit de Ouder- en Kindteams aanwezig zijn in de school 
kunnen, zo nodig, dit pedagogisch partnerschap ondersteunen. In het pedagogisch 
partnerschap ligt het accent immers op de samenwerking met betrekking tot opvoeden om 
te voorkomen dat kinderen zich op school minder thuis voelen en er twee gescheiden 
werelden ontstaan. Vanuit respect voor de leefwereld van het kind kan de school inspelen 
op ervaringen en vaardigheden die kinderen meebrengen van buiten de school. Daarnaast 
kan samenwerking leiden tot inzicht in overeenkomsten en verschillen in de pedagogische, 
maar ook in de didactische aanpak. Ouders zijn naast opvoeders immers ook ‘leraar’ van hun 
kind (Fukkink & Oostdam, 2016).  

Pedagogen zijn er voor ouders met vragen over hun kind, de opvoeding of het ouderschap. 
En zij zijn er voor leraren met vragen over het gedrag of de ontwikkeling van een kind in de 
klas en het contact met ouders. Vanuit hun pedagogische deskundigheid kunnen zij een rol 
spelen in de communicatie tussen betrokken partijen en doorverwijzen naar andere vormen 
van opvoedsteun of jeugdhulp indien nodig. 
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2.1.2 Relatie en communicatie 

In de loop der jaren zijn er veel publicaties verschenen over factoren die bepalend zijn voor 
de effectiviteit van (therapeutische) interventies in de jeugdzorg (Hermanns, 2008; 
Peijnenburg, 2010; Van Yperen, 2010). In onderzoek naar algemeen werkzame factoren en 
hun relatieve aandeel in het gewenste eindresultaat, blijft de relatie met de cliënt steeds 
overeind. Deze factor verklaart gemiddeld 30 procent van de effectiviteit van een 
professional. Deze ‘effectieve’ professionals worden door cliënten consequent omschreven 
als “open, warm, opmerkzaam, niet oordelend, vriendelijk, geïnteresseerd, duidelijk, 
betrokken en betrouwbaar” (Peijnenburg, 2010, p.35). Zij vermijden negatieve interactie en 
beschuldigende of denigrerende opmerkingen. Daarnaast zijn zij reflectief en vragen zij om 
feedback. 

Wie als professional met ouders samenwerkt, heeft met een bijzondere en tegelijkertijd met 
een heel diverse doelgroep te maken. Toch is het, volgens Bonants en Van Amsterdam 
(2015), niet altijd gemakkelijk om als professional naast ouders te blijven staan. Wanneer de 
belangen en het welzijn van kinderen in het spel zijn, roept dit al snel emoties op en neigen 
we te oordelen over de opvoeding en het gedrag van ouders (Remmerswaal & De Gouw, 
2017). Soms blijkt dat terecht, maar soms ook niet. Het besef dat ouders “voortdurend 
zichzelf de maat nemen”, soms versterkt door media en deskundigen, moeten we niet uit 
het oog verliezen (Bonants & Van Amsterdam, 2015, p. 107; Hoek & Miley, 2015). Daarom 
zijn Remmerswaal en De Gouw (2017) voorstander om naast het perspectief van het kind, 
oog te houden voor het perspectief van de ouder. Dit betekent dat een professional in 
contact met ouders bereid moet zijn zich te verplaatsen in hun positie. Wie solidariteit van 
ouders wil verwerven, moet als professional primair solidair zijn met ouders en ouderschap, 
stellen de auteurs (Remmerswaal & De Gouw, 2017). Vragen naar de ‘omstandigheden’ 
waaronder het ouderschap plaatsvindt en de betekenis hiervan voor de individuele ouder, 
vormen het begin om een oordeel te vormen over de situatie en gezamenlijk naar 
antwoorden te zoeken.  

2.1.3 Ouderschap ondersteunen 

Het (inter)nationale beleid rondom ouderschap, gesteund door het Internationale Verdrag 
voor de Rechten van het Kind (IVRK), wordt sinds 2009 geleid door het principe dat Positief 
jeugdbeleid (Van Oenen & Westering, 2010; Hermanns, 2014), bij kan dragen aan de groei 
en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Niet een probleemgerichte aanpak is 
uitgangspunt van dit beleid, maar een ‘community-based’ aanpak. Ouders, mede-opvoeders, 
professionals en vrijwilligers, zo is de gedachte, hebben ieder een rol in het stimuleren, 
verbeteren en versterken van de mogelijkheden op een ‘normale’ ontwikkeling van kinderen 
en jeugdigen (Van Oenen & Westering, 2010). Een goede pedagogische infrastructuur, ‘it 
takes a whole village tot raise a child’, vormt hiervoor een voorwaarde. Een pedagogische 
schil van burgers en professionals rondom ouders kan het sociaal kapitaal van gezinnen 
vergroten en de opvoedingskracht in de samenleving versterken (De Winter, 2015).  

Ouderschap is per definitie complex en dynamisch, stelt Van Geert (2005, 2007) en wordt 
bepaald door vele factoren. De wisselwerking tussen deze verschillende factoren en hun 
invloed op het opvoedproces wordt in diverse systemische modellen weergegeven.   
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Het bio-ecologisch model van Bronfenbrenner (1979), bijvoorbeeld, onderscheidt een 
samenspel van factoren op micro (het gezin), meso (buurt en school) en macro-niveau 
(beleid en maatschappij) die de opvoeding beïnvloeden. Het Transactioneel-
ontwikkelingsmodel van Sameroff en Chandler (1975) legt het accent op het dynamische 
proces van voortdurende wisselwerking tussen twee actoren, zoals die tussen ouder en kind 
of leraar en leerling. En het model van Belsky (1984) laat in de kern zien hoe het ouderlijk of 
opvoedend handelen mede wordt bepaald door de eigen ontwikkelingsgeschiedenis en 
persoonlijkheid van de opvoeder. 

2.1.4 Van een deficiënt naar een oplossingsgericht perspectief 

Sinds begin twintigste eeuw tot nu heeft in het denken over menselijk gedrag een 
verschuiving plaatsgevonden (Van Mameren-Broers, 2018). Van een meer verkokerd, 
probleem-georiënteerd perspectief op menselijk gedrag, zijn we verschoven naar een meer 
integraal, oplossingsgericht, perspectief. Dit heeft ook de relatie tussen de professional als 
expert en de cliënt als patiënt blijvend veranderd. Menselijk gedrag wordt vandaag de dag 
gezien als het resultaat van een complex samenspel tussen ervaringsgerichte, biologische, 
cognitieve en systemische factoren. Met de opkomst van de positieve psychologie 
(Seligman, 2000), begin 21ste eeuw, is er ook meer aandacht gekomen voor de manier 
waarop het individu zelf, eventueel met behulp van professionele ondersteuning, 
gezondheid, welbevinden en kwaliteit van leven kan bevorderen. In de opvoedings-
ondersteuning zien we dit beeld weerspiegeld in de gelijkwaardige relatie tussen hulpvrager 
en professional en in de meer oplossingsgerichte en motiverende manier van werken. 

2.1.5 Samenwerking tussen professionals 

De meer integrale en systemische visie op menselijk functioneren in combinatie met de 
invoering van de Jeugdwet (2015) heeft ook het professionele systeem zelf niet ongemoeid 
gelaten. De decentralisatie van de jeugdhulp heeft in Amsterdam geleid tot de invoering van 
de multidisciplinaire Ouder- & Kindteams (OKT’s) en Buurtteams om welzijn, zorg, 
participatie en steun bij het opvoeden in en om huis te realiseren. Dit vraagt om 
interdisciplinaire samenwerking tussen professionals: de leraar, de pedagoog, de sociaal 
werker, de jeugdverpleegkundige, de jeugdarts en de jeugd en gezinsbeschermers. 
Interprofessionele samenwerking is volgens Slot en Leseman (2019) de sleutel voor 
ontwikkelingskansen van (achterstands)kinderen en inclusie. Daarnaast vraagt 
interdisciplinaire samenwerking om voortdurende professionalisering, wat de kwaliteit van 
het werken verhoogt. Integrale KindCentra (IKC’s) en Amsterdamse Familiescholen zijn 
voorbeelden van die samenwerking (Oostdam, Tavecchio, Huijbregts, Nøhr, & Ex, 2014). 
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2.2 CENTRALE UITGANGSPUNTEN 

Tijdens de opleidingen Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) wordt in alle 
leerjaren aandacht besteed aan het samenwerken met ouders. Voor deze samenwerking zijn 
een goede relatie en open communicatie essentieel. Alleen dan kunnen pedagogen in 
dialoog het gesprek aangaan over de ontwikkeling van een kind, de opvoeding of het 
ouderschap. Dit kan zowel binnen als buiten de school. Om dit te bereiken wordt van 
studenten een open, onderzoekende, kritische en reflexieve houding verwacht.    

Vanuit de pedagogisch didactische visie worden pedagogen opgeleid om in diverse en 
complexe opvoedingssituaties te kunnen handelen. Overal waar kinderen zijn, kunnen 
pedagogen werkzaam zijn. Zij ondersteunen kinderen, jongeren en hun ouders, mede-
opvoeders en andere betrokken professionals in de opvoeding. Het werk van de pedagoog 
heeft daarmee raakvlakken met vijf andere domeinen die bijdragen aan deze ondersteuning 
(figuur 1). In die domeinen werkt de pedagoog zelfstandig en/of samen met andere 
(jeugd)professionals. 

 

                                            Figuur 1 Domeinen gerelateerd aan ondersteuning van opgroeien en opvoeden 

 

Het curriculum van de opleidingen is ingericht volgens het leerlijnenmodel van Ploegman en 
de Bie (2008). De opleiding Pedagogiek en de Lerarenopleiding Pedagogiek zijn de eerste 
twee jaren hetzelfde. Het studiejaar is opgedeeld in vier blokken en in ieder blok 
representeren de studiedelen de vijf leerlijnen. In de integrale lijn gaat de student in 
werkgroepen aan de slag met een beroepsopdracht, gebaseerd op een echte of 
gesimuleerde beroepssituatie. De hoorcolleges in de kennislijn en de trainingen in de 
vaardighedenlijn ondersteunen deze beroepsopdracht. In de stagelijn lopen de studenten 
stage en worden ze gestimuleerd theorie en praktijk met elkaar te verbinden. Tenslotte 
wordt in de regielijn aandacht besteed aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling 
van de student. Aan het eind van de opleiding voldoen studenten aan de landelijke 
opleidingscompetenties en de hbo-criteria. 
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De kennis en vaardigheden die nodig zijn voor Educatief Partnerschap (zie ook 2.3) worden 
in alle leerjaren en in alle leerlijnen behandeld. Hierbij worden de volgende centrale 
uitgangspunten gehanteerd: 

• Ouder als gelijkwaardige partner 
Ouders zijn gelijkwaardige partners en gelden als expert op het gebied van de ontwikkeling 
van hun eigen kind. Uitgangspunt is dat elke ouder een besef van verantwoordelijkheid heeft 
en het verlangen het goed te willen doen. Omstandigheden, in brede zin van het woord, 
kunnen het ouderschap wel belemmeren. In communicatie met ouders dienen professionals 
zich hiervan bewust te zijn. Daarvoor is een ‘’fundamentele positieve basishouding” nodig 
die zich kenmerkt door respect, aandacht, echtheid, betrokkenheid, betrouwbaarheid en 
transparantie. 

• Uitgaan van kracht en zoeken naar mogelijkheden 
In contact met ouders worden problemen die een ouder ervaart erkend, maar er wordt 
daarnaast gezocht naar ‘krachten en kansen’. Pedagogen proberen vanuit een 
oplossingsgericht perspectief vertrouwen en ‘geloof in eigen kunnen’ te herstellen en het 
zelf-oplossend vermogen van ouders te versterken. 

• Breed beroepenveld 
Pedagogen worden binnen de opleiding opgeleid voor een breed beroepenveld. Overal waar 
opgevoed wordt, kan de pedagoog actief zijn, niet alleen in de thuissituatie van kinderen en 
jongeren, maar ook in instellingen waar met en voor kinderen en jongeren gewerkt wordt 
(Geurts & Metselaar, 2020). Deze beroepen hebben een gemeenschappelijke basis op het 
gebied van kennis en vaardigheden. Studenten leren, onder andere in de 
beroepsopdrachten, hoe zij hun kennis en vaardigheden moeten laten aansluiten bij 
verschillende functies en organisaties.    
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2.3 PROFIELEISEN STARTBEKWAAM 

Alle pedagogen worden opgeleid om te voldoen aan het Landelijk opleidings- en 
competentieprofiel hbo-bacheloropleiding Pedagogiek 2019. Dit landelijke profiel biedt een 
generieke basis voor de inrichting van de curricula van alle bacheloropleidingen Pedagogiek. 
Daarnaast biedt dit profiel hogescholen de ruimte om het curriculum een eigen inkleuring en 
invulling te geven. Door de Hogeschool van Amsterdam wordt deze ruimte, onder meer, 
ingevuld door expliciete aandacht voor het opleiden in de grote stad, aangeduid met de 
term ‘Urban Education’.  

Het landelijk opleidings- en competentieprofiel profiel beschrijft het pedagogisch handelen 
met speciale aandacht voor de maatschappelijke opdracht van de pedagoog en het 
pedagogisch handelen in een veranderende samenleving, het schetst de competenties van 
de hbo-pedagoog als aankomende professional en de kennisbasis van de hbo-opleidingen 
Pedagogiek (Geurts & Metselaar, 2020). 

Een pedagoog heeft volgens dit profiel drie kerntaken: (1) een pedagoog ondersteunt het 
opgroeien en opvoeden, (2) bevordert condities die opgroeien en opvoeden optimaliseren 
en (3) draagt bij aan het behouden en versterken van de professionaliteit van het beroep. 
Door de aard van de opleiding Pedagogiek en de opbouw van het curriculum is het 
onderwerp ‘Educatief partnerschap’ niet als aparte leerlijn te herkennen. De kennis en 
vaardigheden zijn verweven door de opleiding. Om het educatief partnerschap toch binnen 
de opleiding te kunnen identificeren en borgen, zijn er specifieke leerdoelen geformuleerd 
waaraan op verschillende plekken in het curriculum wordt gewerkt. Deze zes leerdoelen zijn 
hieronder, in relatie tot de drie kerntaken van de pedagoog, beschreven. 

Kerntaak 1: De pedagoog ondersteunt het opgroeien en opvoeden  
1. De student is in staat om gesprekken met ouders te voeren waardoor ouders zich als 

partner gehoord en gesteund voelen. 
2. De student is in staat om met diverse groepen ouders zowel een didactische als 

pedagogische samenwerkingsrelatie aan te gaan.  
3. De student is in staat om een opvoedingssituatie zowel vanuit een kind- als 

ouderperspectief te bekijken 

Kerntaak 2: De pedagoog bevordert condities die opgroeien en opvoeden optimaliseren  
4. De student is in staat om professionals te begeleiden en/of coachen in het 

vormgeven en uitvoeren van educatief partnerschap.  

Kerntaak 3: De pedagoog draagt bij aan het behouden en versterken van de 
professionaliteit. 

5. De student is veerkrachtig zodat hij of zij de complexiteit die voortkomt uit het 
werken in grootstedelijk onderwijsomgeving aan kan. 

6. De student is in staat om kritisch op zichzelf te reflecteren t.a.v. kennis, houding en 
vaardigheden met betrekking tot het functioneren in de grote stad. 
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2.4 LEERDOELEN PER STUDIEJAAR 

Zoals gemeld wordt Educatief Partnerschap binnen de opleiding Pedagogiek geborgd door 
een zestal leerdoelen die aan het eind van de opleiding zijn behaald. Aan deze leerdoelen 
wordt door de verschillende leerjaren en middels de verschillende leerlijnen gewerkt. In 
onderstaand overzicht wordt beschreven waar, binnen de vijf leerlijnen, aandacht wordt 
besteed aan de zes leerdoelen van Educatief Partnerschap (EP).  

2.4.1 Propedeuse 

In het eerste jaar van de opleiding Pedagogiek wordt de basis gelegd voor de gehele 
opleiding. Er wordt gewerkt aan basiskennis (psychologie, sociologie, pedagogiek), aan 
basisvaardigheden (communicatie) en er wordt een begin gemaakt met het integreren van 
kennis en theorie in de praktijk. De inhoudelijke focus ligt op preventie en de ‘normale’ 
ontwikkeling.   

Kennislijn 
 Leerdoel EP 2: Je hebt kennis over de diversiteit aan gezinsvorming in de grootstedelijke context en 

begrijpt de betekenis hiervan voor je rol als pedagoog 
 Leerdoel EP 2: Je kunt diverse opvattingen over pedagogische thema's in de hedendaagse opvoeding 

herkennen en benoemen. 
 Leerdoel EP 3: Je kunt de betekenis van ouderschap benoemen en de samenhang tussen 

ontwikkelingstaken en - opvoedingsopgaven herkennen en je kunt de diversiteit aan hedendaagse 
opvoedingssituaties herkennen en benoemen. 

Vaardighedenlijn 
 Leerdoel EP 1: Je beheerst de basiscommunicatievaardigheden, inclusief meta-communicatie en bent 

daarin intercultureel sensitief  
 Leerdoel EP 2: Je kunt invoegen in en afstemmen op een (gezins)systeem 
 Leerdoel EP 6: Je kunt reflecteren op de eigen communicatie 

Integrale lijn  
 Leerdoel EP 1: Je kunt een vraaggesprek voeren met ouders over de opvoedsituatie van het gezin 
 Leerdoel EP 2: Je kunt de diversiteitsdilemma`s die jezelf en die je als pedagoog in de Grote Stad 

tegenkomt benoemen 
 Leerdoel EP 2: Je kunt observaties objectief rapporteren en terugkoppelen aan mede-opvoeders. 
 Leerdoel EP 4: Je kunt de rol van pedagoog positioneren naast andere professionals en herkent de positie 

van pedagoog daarbinnen. 
 Leerdoel EP 5: Je kunt de diversiteitsdilemma`s die jezelf en die je als pedagoog in de Grote Stad 

tegenkomt benoemen en je kunt diversiteitsvraagstukken die een pedagoog in Amsterdam tegenkomt 
benoemen. 

Stagelijn 
 Leerdoel EP 2: Je gaat respectvol om met maatschappelijke en culturele diversiteit.  

Regielijn (persoonlijke en professionele ontwikkeling) 
 Leerdoel EP 5: Je hebt een nieuwsgierige houding ten aanzien van vraagstukken in de beroepspraktijk 
 Leerdoel EP 5: Je toont aan dat je betrokken bent bij wat speelt in de samenleving en kunt uitleggen dat 

maatschappelijke vraagstukken effect hebben op de grootstedelijke pedagogische context en de 
grootstedelijke context van het onderwijs 

 Leerdoel EP 6: Je reflecteert op ervaringen die te maken hebben met je persoonlijke en professionele 
ontwikkeling 
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2.4.2 Hoofdfase 

In jaar twee van de opleiding pedagogiek ligt de nadruk op methodisch werken zodat 
studenten leren omgaan met toenemende complexiteit in opvoedsituaties en handelen. In 
jaar drie krijgt de student de gelegenheid om zich te specialiseren door middel van een 
specifieke minor en stage. In de regielijn wordt met name aandacht besteed aan het 
integreren van kennis en kunde in de praktijk.  

In de specialistische minor en stage met beroepsopdrachten naar keuze, wordt door de 
student gewerkt aan de drie kerntaken van het Landelijk opleidings- en competentieprofiel, 
waarmee tevens wordt gewerkt aan de leerdoelen van Educatief Partnerschap. 

Kennislijn 
 Leerdoel EP 1: Je kunt symptomen herkennen van autisme, taalproblemen, ontwikkelingsachterstanden, 

belastende ervaringen en gedragsproblemen 
 Leerdoelen EP 1, 3: Je kunt aangeven wat de gevolgen kunnen zijn van een (complexe) scheiding of andere 

problematiek op de ontwikkeling van kinderen, ouders en het gezin als systeem. 
 Leerdoelen EP 1, 4: Je hebt kennis van criteria voor het beoordelen van de ernst van problematiek 
 Leerdoelen EP 1, 4: Je toont inzicht in je rol en functie als hbo-pedagoog inzake signaleren, adviseren en 

samenwerken 
 Leerdoelen EP 1, 4: Je kunt basisadviezen geven rond de onderkenning en eerste aanpak van autisme, 

taalproblemen, ontwikkelingsachterstanden en gedragsproblemen 
 Leerdoel EP 2: Je kunt uitleggen hoe verschillen in culturele, maatschappelijke en persoonlijke 

omstandigheden het ouderschap, de opvoeding en opvoedingsdoelen beïnvloeden. 
 Leerdoelen EP 2, 4: Je kunt onderwijskundige basisbegrippen en theorieën herkennen en benoemen. 
 Leerdoelen EP 2, 4: Je bent in staat om morele dilemma’s in de onderwijspraktijk te herkennen, bespreken 

en kunt weloverwogen kiezen voor een bepaalde handeling. 
 Leerdoel EP 3: Je kent het begrip meervoudige partijdigheid en de toepassing voor het herstel van 

vertrouwen binnen een systeem. 
 Leerdoel EP 5: Je hebt de vaardigheid om filosofische vragen te stellen en morele dilemma's te analyseren 

om tot weloverwogen besluitvorming te komen. 
 Leerdoel EP 5: Je kunt eigen ideeën over mensbeelden en ethiek verwoorden en aangeven hoe deze 

verbonden zijn met je pedagogische visie. 
 Leerdoel EP 6: Je kunt de belangrijkste ethische begrippen toe passen op pedagogische casuïstiek en  

Beroeps-gerelateerde reflectie.   
 Leerdoel EP 6: Je kunt maatschappelijke ontwikkelingen kritisch analyseren vanuit het gedachtengoed 

t.a.v. onderwijs. 
 Leerdoel EP 6: Je bent in staat om vanuit verschillende mensbeelden en onderwijs theorieën een eigen 

visie op de rol van de pedagoog in het onderwijs te ontwikkelen en kunt deze gebruiken om op gedrag te 
reflecteren en de eigen professionaliteit te blijven ontwikkelen. 

Vaardighedenlijn 
 Leerdoel EP 1: Je kunt in een begeleidingsgesprek een samenwerkingsrelatie aangaan en onderhouden en 

je kunt het type samenwerkingsrelatie herkennen en hierop inspelen in een pedagogisch gesprek 
 Leerdoel EP 1: Je kunt een gesprek voeren volgens de methodiek van oplossingsgericht werken 
 Leerdoel EP 1: Je kunt gesprekstechnieken uit de motiverende gespreksvoering toepassen in een 

pedagogisch gesprek.  
 Leerdoelen EP 1, 4: Je kunt op basis van de vijf criteria van het vlaggensysteem het seksuele gedrag van 

kind indelen en herkennen en bepalen of en in hoeverre er sprake is van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag. 

 Leerdoelen EP 1, 4: Je kunt het thema seksualiteit bespreekbaar maken met een cliënt waarbij je aansluit 
bij de beleving en het tempo van de cliënt. 
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 Leerdoelen EP 1, 4: Je bent je bewust van het belang van veiligheid in gesprekken over seksualiteit en kunt 
dit in een gesprek bewaken. 

Integrale lijn   
 Leerdoel EP 1: Je kunt uitleggen hoe agency een rol speelt in de hulpverleningsrelatie met cliënten van de 

stage. 
 Leerdoel EP 2: Je kunt je huidige stage of doelgroep vergelijken met een vergelijkbare stage of doelgroep 

buiten Nederland.  
 Leerlijn EP 2: Je kunt je eigen handelen met betrekking tot het omgaan met diversiteit analyseren.  

Stagelijn 
 Leerdoelen EP 1-5: Je kunt de opgedane kennis, vaardigheden en houdingsaspecten uit de opleiding 

toepassen in de praktijk. 
 Leerdoel EP 2: Je kunt op methodische wijze educatieve activiteiten uitvoeren en verantwoorden 

Regielijn (persoonlijke en professionele ontwikkeling) 
 Leerdoel EP 4: Je kunt aantonen zowel schriftelijk als mondeling, informatie, ideeën en oplossingen op een 

correcte wijze over te brengen aan een divers publiek. (Professionele communicatie) 
 Leerdoel EP 5: Je kunt uitleggen wat er speelt in de samenleving en hoe maatschappelijke vraagstukken 

van invloed zijn op de grootstedelijke pedagogische context en/of grootstedelijke context van het 
onderwijs. (Maatschappelijk bewustzijn) 

 Leerdoel EP 5: Je kunt zelfstandig kennis en vaardigheden toepassen in complexe beroepssituaties en 
hanteert een professionele beroepshouding. (Professioneel vakmanschap) 

 Leerdoel EP 6: Je kunt aantonen methodisch te reflecteren op ervaringen die te maken hebben met je 
persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je kunt aantonen dat je een (beginnende) visie op jouw rol als 
pedagoog/docent in het werkveld hebt. (Reflectie en eigenheid) 

2.4.3 Afstudeerfase 

In het laatste jaar van de opleidingen Pedagogiek ligt de nadruk op professionaliseren en 
innoveren. Dit jaar bestaat grofweg uit twee onderdelen: de stage met beroepsopdrachten 
naar keuze en het afstuderen. Ook hier geldt dat door de student gewerkt wordt aan de 
kerntaken van het Landelijk opleidings- en competentieprofiel, waarmee ook wordt gewerkt 
aan de leerdoelen van Educatief Partnerschap.  

Kennislijn 
Afhankelijk van de gekozen beroepsopdracht 

Vaardighedenlijn 
Afhankelijk van de gekozen beroepsopdracht  

Integrale lijn  
 Leerdoelen EP 1-4: Je kunt complexe gesprekken voeren met een grote diversiteit aan personen.  

Stagelijn 
Afhankelijk van stage 
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Regielijn (persoonlijke en professionele ontwikkeling) 

• Leerdoelen EP 1-4: Je kunt aantonen dat je kennis en vaardigheden zelfstandig toepast in complexe 
beroepssituaties en een transfer kunt maken naar andere beroepssituaties. Ook toon je aan een 
professionele beroepshouding te hanteren.  

 Leerdoelen EP 1-4: Je kunt zowel schriftelijk als mondeling aantonen dat je informatie, ideeën en 
oplossingen op een correcte en overtuigende wijze weet over te brengen op een divers publiek. 

 Leerdoelen EP 5-6: Je kunt beschrijven hoe ethische en maatschappelijke vraagstukken van invloed zijn op 
de grootstedelijke pedagogische context en/of grootstedelijke context van het onderwijs. Ook kun je de 
betekenis van deze vraagstukken beschrijven voor jouw beroepspraktijk. 

 Leerdoel EP 6: Je kunt aantonen dat je een eigen visie hebt op je rol als pedagoog/docent. 
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2.5 VERBINDING MET STAGE EN TOETSING 

2.5.1 Stage en educatief partnerschap 

Studenten lopen in elk jaar van de opleiding stage bij een instelling in het pedagogisch 
werkveld. De instellingen waar studenten stagelopen zijn net zo divers als het pedagogisch 
werkveld zelf. Dit betekent dat niet iedereen in een instelling terecht zal komen waarin 
samenwerking tussen ouders en school (educatief partnerschap) centraal staat.  

Educatief partnerschap wordt binnen de opleiding Pedagogiek niet aangeboden via een 
aparte leerlijn, maar de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor educatief partnerschap 
komen op verschillende plekken en in verschillende fasen van de opleiding aan bod, ook in 
de stage. Alle studenten werken in hun stage aan leerdoelen die voor educatief 
partnerschap van belang zijn (zie ook p.15). 

2.5.2 Toetsing en educatief partnerschap 

Omdat de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor educatief partnerschap op 
verschillende plekken en in verschillende fasen van de opleiding worden aangeboden, 
bestaat de ‘eindtoets’ voor educatief partnerschap uit verschillende toetsen die betrekking 
hebben op de leerdoelen van educatief partnerschap (zie ook p.15).  

In de opleiding Pedagogiek worden de leerlijnen op verschillende manieren getoetst. In de 
kennislijn worden leerdoelen getoetst door middel van multiple choice tentamens. In de 
vaardighedenlijn worden de leerdoelen getoetst door middel van een praktische opdracht, 
bijvoorbeeld een video opname vergezeld van een (reflectie)verslag. Voor de integrale lijn 
geldt dat studenten een beroepsproduct moeten maken en presenteren. De stagelijn wordt 
getoetst met behulp van een schriftelijk verslag en een (advies)beoordeling door de 
praktijkbegeleider. In de regielijn moeten studenten aan de hand van bewijsstukken 
(portfolio) en een zelfevaluatie bewijzen dat zij de leerdoelen beheersen. 
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3   ONTWIKKELD MATERIAAL 

3.1 FILMS: PEDAGOGEN IN GESPREK 

Om studenten aan de hand van ‘levensechte voorbeelden’ en ‘good practices’ te laten leren, 
zijn voor het project Educatief Partnerschap films ontwikkeld over gesprekken tussen 
professionals en ouders. De keuze voor de thematiek van de films is ontleend aan casuïstiek 
uit de praktijk in nauwe samenwerking tussen opleiding en werkveld. De professionals in de 
films zijn afkomstig uit Ouder- en Kindteams in Amsterdam of zijn als systeemtherapeut in 
Amsterdam werkzaam. De rollen van ouders, moeder of vader, en leerkracht zijn gespeeld 
door trainingsacteurs. 

De films zijn geproduceerd door Script Factory onder regie van Maarten van der Burg.  

ACHT FILMS 

Film 1: Kind in de Knel (1) complexe echtscheiding (bij leerkracht op school)               

Film 2: Kind in de knel (2) complexe echtscheiding (praktijk Ouder- en Kindadviseur) 

Film 3: Signaleren kindermishandeling (bij Ouder- en Kindadviseur op school) 

Film 4: Bespreking kindermishandeling (praktijk Systeemtherapeut) 

Film 5: Niet sociaalvaardige dochter (bij Ouder- en Kindadviseur op school) 

Film 6: Veerkracht versterken moeder (bij Ouder- en Kindadviseur op school) (2 delen) 

Film 7: Grenzen stellen aan zoon (bij Ouder- en Kindadviseur op school) 

Film 8: Contact maken met puberdochter (bij Ouder- en Kindadviseur op school) 
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3.2 OBSERVATIEFORMULIEREN VOOR DE VAARDIGHEIDSLIJN (VH) 

Om studenten aan de hand van deze ‘levensechte voorbeelden’ en ‘good practices’ te laten 
leren, zijn er voor de verschillende modules werkbladen en observatieformulieren 
ontwikkeld. Deze formulieren worden gebruikt voor het bekijken van het geproduceerde 
filmmateriaal, maar ook voor het observeren van materiaal gemaakt door de studenten zelf, 
of tijdens oefeningen in de klas.  

 
VH1 Jaar 1 
Basiscommunicatie 
 
Observatieformulier: Actief luisteren  

Observatieformulier: Open vragen stellen  

Observatieformulier: Luisteren, samenvatten, doorvragen  

Ondersteunend document: 
Probleemdefiniëring: verzamelen van informatie over klachten en hulpvraag 

  

VH5 jaar 2 
Oplossingsgerichte gespreksvoering   
 
Observatieformulier: Oplossingsgerichte gespreksvoering 

Ondersteunend document:  
Acht stappendans: de acht stappen vormen een leidraad voor het oplossingsgericht werken 
en worden naar inzicht van de pedagoog en afhankelijk van de cliënt ingezet. 

 

VH6 jaar 2 
Oplossingsgerichte gespreksvoering   
 
Observatieformulier: Oplossingsgerichte gespreksvoering  

Protocol voor schaalvraag  

Protocol voor wondervraag  

Ondersteunende documenten: 
Tips voor optimaal gebruik van schaalvraag  
Tips voor optimaal gebruik van wondervraag  
   

VH7 jaar 2 
Motiverende gespreksvoering  
 
Observatieformulier: Motiverende gespreksvoering 

Observatieformulier: ‘Blokkades’ in luisteren  
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3.3 FILMGEBRUIK IN DE OPLEIDING 

Film 1: Kind in de Knel (1) complexe echtscheiding (school) - VH7 jaar 2           

Film 2: Kind in de knel (2) complexe echtscheiding (praktijk Ouder en Kind adviseur) - VH3 
jaar 3 systeemgericht werken en in de minor Opvoedingsondersteuning en Jeugd & 
Gezinsprofessional jaar 3 

Film 3: Signaleren kindermishandeling (school) - BO1 complexe gesprekken jaar 4 

Film 4: Bespreking kindermishandeling (therapeut) - BO1 complexe gesprekken jaar 4                
en in de minor Opvoedingsondersteuning en Jeugd & Gezinsprofessional in jaar 3   

Film 5: Niet sociaalvaardige dochter (school) – basiscommunicatie VH1 jaar 1 en VH5 & VH6 
oplossingsgericht werken jaar 2 

Film 6: Veerkracht versterken moeder (school) (2 delen) - VH5 en VH6 oplossingsgericht 
werken jaar 2 en in VH7 jaar 2 (motivatie als voorwaarde voor oplossingsgericht werken)  

Film 7: Grenzen stellen aan zoon (school) - VH5 en VH6 oplossingsgericht werken jaar 2  

Film 8: Contact maken met puberdochter (school) - VH5 en VH6 oplossingsgericht werken 
jaar 2  

N.B. VH = Vaardigheidsleerlijn; BO = Beroepsopdrachten.  
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BIJLAGE 1 OBSERVATIEFORMULIEREN 



Bron: Cornelissen, M. (2008) Studieloopbaanbegeleiding. Amsterdam: Boom Onderwijs

FASERING

Aandachtspunten Opmerkingen/voorbeelden

CONTACT MAKEN

• Aankijken

• Aandacht geven

• Emotionele Ruimte

NON-VERBAAL

• Gebaren

• Mimiek

• Uiterlijk

• Stemgebruik 

o juiste volume

o intonatie

o nadruk op juiste woorden

• Open Lichaamshouding 

VERBAAL 

• Knikken en hummen

• Herhalen van woorden of stukjes

• Ja, Oke, 

• Stiltes laten vallen 

• Uitnodigen tot (verder) spreken

Wat ging er goed en minder goed in jouw ogen? Geef dit aan met voorbeelden. Welk effect had dit op je?

OBSERVATIEFORMULIER

GESPREKSVAARDIGHEDEN – 1A: ACTIEF LUISTEREN



Bron: Cornelissen, M. (2008) Studieloopbaanbegeleiding. Amsterdam: Boom Onderwijs

HET STELLEN VAN OPEN VRAGEN

Aandachtspunten Opmerkingen/voorbeelden

DE VRAGEN ZIJN:

• Begrijpelijk

• Niet te kort

• Niet te lang

• Enkelvoudig

DE VRAGEN ZIJN:

• Zonder waardeoordeel

• Zonder kritiek

• Niet suggestief

• Niet gesloten

DE VRAGEN BEVORDEREN EXPLOTATIE: 

• Van eigen gedachten

• Gevoelens en standpunten

• Reflectie

• Van opties en acties

DE VRAGEN ZORGEN VOOR:

• Verheldering

• Concretisering

• Zetten aan het denken

• Stimuleren verwoorden eigen standpunt,  

gedachten en gevoelens

Wat ging er goed en minder goed in jouw ogen? Geef dit aan met voorbeelden. Welk effect had dit op je? 

OBSERVATIEFORMULIER

GESPREKSVAARDIGHEDEN – 1B: OPEN VRAGEN



Bron: Cornelissen, M. (2008) Studieloopbaanbegeleiding. Amsterdam: Boom Onderwijs

LUISTEREN, SAMENVATTEN, DOORVRAGEN

Aandachtspunten Opmerkingen/voorbeelden

ACTIEF LUISTEREN

• open lichaamshouding

• maakt oogcontact

• staat open voor de ander

• toont interesse in de ander

• nodigt uit tot actief vertellen

• geeft de ander rustig de tijd om zijn gedachten 

te verwoorden

DOORVRAGEN

• sluit aan bij de ander

• stelt één vraag tegelijk

• doet dit kort en duidelijk

• vraagt naar verduidelijking

• zorgt voor concretisering

• bevordert reflectie

• bevordert exploratie

SAMENVATTEN

• vat regelmatig en correct samen

• in eigen woorden

• geeft samenvatting van inhoud/gevoel

• geeft samenvatting van hoofd- en bijzaken

• gaat na of de samenvatting klopt

Wat ging er goed en minder goed in jouw ogen? Geef dit aan met voorbeelden. Welk effect had dit op je? 

OBSERVATIEFORMULIER

GESPREKSVAARDIGHEDEN – 2A: LUISTEREN, 
SAMENVATTEN, DOORVRAGEN



 

 
 

 
 

 
Bron: Bolt, A. (2018) Het gezin centraal. Amsterdam: Boom Onderwijs 

Door de vaardigheden in te zetten geef je leiding aan het gesprek vanuit het gedachtegoed van oplossingsgerichte 

gespreksvoering: ”Leading from one step behind.” Je stuurt de cliënten niet, maar je attendeert ze met je vragen op de zoektocht 

naar mogelijke oplossingen. Je richt je op krachten en niet op tekortkomingen. Dit is een ‘tikje op de schouder’ (De Shazer, 1985, in 

Bolt, 2018, p.275)”. 

Observatieformulier 
OPLOSSINGSGERICHTE GESPREKSVOERING VH5 
NIET‐WETEN VAARDIGHEDEN 

Aandachtspunten Turven Wat heb je gezien? Noteer concreet gedrag 

INVOEGEN 

 Present zijn  

 Aansluiten bij het tempo van de cliënt 

 Tracking: aansluiten op wat je gesprekspartner 

aandraagt, zijn gedachtenspoor volgen. 

 Mimicry: aanpassen aan taalgebruik en gewoonten van 

cliënten 

 Gebruik van humor 

 Betrouwbaar en geloofwaardig handelen 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIEF LUISTEREN 

A. Verbaal 

 Stellen van open vragen 

 Doorvragen 

 Sleutelwoorden echoën 

 Parafraseren 

 Samenvatten 

B. Non‐verbaal 

 In fysieke nabijheid en licht naar de ander toegebogen 

 Oogcontact 

 Laten vallen van stiltes 

 Rustige spreeksnelheid 

 Handgebaren en knikken 

  

BIEDEN VAN EMOTIONELE STEUN  

 Bevestigen van de perceptie van de cliënt (erkennen) 

 Direct complimenteren 

 Indirect complimenteren 

 Gevoelsreflectie 

   

WELKE STAPPEN VAN DE 8-STAPPENDANS HEB JE 
GEZIEN? 

 Contact leggen 

 Context verhelderen 

 Complimenteren 

 Doelen stellen 

 Krachten opsporen  

 Uitzonderingen zoeken 

 (Differentiëren)  

 (Toekomstprojecties maken) 

  



 

 

 

Fase 1: Verzamelen van informatie over klachten en hulpvraag 
(probleemdefiniëring) 
 

1. Laat de ouder zijn ervaringen vertellen, vorm een algemeen beeld, en toon aandacht en begrip.  

(NB deze lijst is niet bedoeld als gespreksprotocol) 

 Openingsvraag: Wat brengt u hier?  

 Om welke situatie of welk gedrag gaat het?  

 Hoe lang bestaat het gedrag al? 

 Wanneer vertoont [naam kind] het bedoelde gedrag? 

 Hoe vaak doet het zich voor? Hoe lang duurt de situatie dan? 

 Hoe is dit een probleem voor u? En voor anderen?  

 

2. Als de ouder de belangrijkste dingen heeft kunnen zeggen, vraag dan naar een recent 

voorbeeld. Leg uit de je door gaat vragen om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen 

(inzoomen op gebeurtenissen SRC‐reeks = keten van gedragingen).  

 Kun je een recent voorbeeld geven van een situatie waarin het gedrag voorkwam? 

 Wat ging er precies aan het gedrag vooraf (directe aanleiding)? Waar was u mee bezig? 

Waar vond het plaats? Wanneer vond het plaats? Waren er nog andere personen aanwezig?  

 Wat was het gedrag van [naam kind] of hoe zag het eruit? 

 Hoe reageerde u op het gedrag? Wat was het effect van uw reactie?  

 Hoe reageren eventuele anderen? Wat was het effect?   

 Wat is het effect van het gedrag van [naam kind] op u en de rest van het gezin? (emotioneel 

en praktisch?)  

 Hoe loopt een situatie meestal af?  

 

3. Vragen naar wensen (Wat wilt u dat er veranderd? Wat hebt u al geprobeerd en wat was 

daarvan nuttig?)  

 

4. Afsluiten met samenvatting: 

a) Dit kind [naam] vertoont als gedrag …. 

b) Het gedrag doet zich voor in situaties als … 
c) De ouder beleeft het als…. 

d) De ouder reageert meestal met … 

e) De ouder wenst … 
f) Wat heeft de ouder geprobeerd dat werkt (als is het maar een klein beetje) …. 

 



 

 

 

Complimeteren 


Contact leggen

Context 
verhelderen

Doelen stellen

Uitzonderingen 
zoekenDifferentieren

Toekomst 
projecties 
maken

Krachten 
opsporen

 

 

8-Stappen dans 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
Bron: Bolt, A. (2018) Het gezin centraal. Amsterdam: Boom Onderwijs 

Door de vaardigheden in te zetten geef je leiding aan het gesprek vanuit het gedachtegoed van oplossingsgerichte 

gespreksvoering: ”Leading from one step behind.” Je stuurt de cliënten niet, maar je attendeert ze met je vragen op de zoektocht 

naar mogelijke oplossingen. Je richt je op krachten en niet op tekortkomingen. Dit is een ‘tikje op de schouder’ (De Shazer, 1985, 

in Bolt, 2018, p.275)”. 

   

Observatieformulier 
OPLOSSINGSGERICHTE GESPREKSVOERING VH6 
NIET‐WETEN VAARDIGHEDEN 

Aandachtspunten Observatie 

INVOEGEN 

 Present zijn  

 Aansluiten bij het tempo en het relatietype  van de 

cliënt 

 Tracking: aansluiten op wat je gesprekspartner 

aandraagt, zijn gedachtenspoor volgen. 

 Mimicry: aanpassen aan taalgebruik en gewoonten van 

cliënten 

 Gebruik van humor 

 Betrouwbaar en geloofwaardig handelen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIEF LUISTEREN 

A. Verbaal 

 Stellen van open vragen 

 Doorvragen 

 Inzoomen 

 Sleutelwoorden echoën 

 Parafraseren 

 Samenvatten 

B. Non‐verbaal 

 In fysieke nabijheid en licht naar de ander toegebogen 

 Oogcontact 

 Laten vallen van stiltes 

 Rustige spreeksnelheid 

 Handgebaren en knikken 

 

BIEDEN VAN EMOTIONELE STEUN  

 Bevestigen van de perceptie van de cliënt (erkennen) 

 Direct complimenteren 

 Indirect complimenteren 

 Gevoelsreflectie  
 Benoemen 

  

EXTRA VAARDIGHEDEN VH6 

 Wondervraag 

 Schaalvragen 

 Circulaire vragen 

 Copingvragen 

 Positief heretiketteren 

 



 

Bron: Donders, W. (2014). Coachende gespreksvoering. Amsterdam: BoomLemma 

 

Protocol voor de schaalvraag 
 

 
 

1. Bereid de cliënt voor door toestemming te vragen om een schaalvraag te stellen. 

2. Bied een schaal aan waarbij de 0 gelijkstaat aan de minst wenselijke toestand en het eindpunt, de 

10, gelijkstaat aan de gewenste situatie (einddoel)/wonder.  

3. Vraag de cliënt, als de 10 staat voor perfect of voor je gerealiseerde wonder, wanneer is het voor 

jou dan goed genoeg? 

4. Vraag waar de cliënt zich op dit moment bevindt op die schaal. 

5. Accepteer het gegeven cijfer, wat dat ook mag zijn. Reageer positief. 

6. Herhaal het en bevestig het met een complimentje: ‘Een 3 dus; oké, prima.’ 

7. Vraag wat de cliënt al onderneemt (= anders doet) om dit getal te ‘scoren’. 

8. Aanvaard alle antwoorden, bekrachtig wat de cliënt inbrengt door het simpelweg (al dan niet in eigen 

woorden) te herhalen. 

9. Vraag door; maak gebruik van de vraag ‘En wat nog meer?’ Hoe is je dat gelukt? om de cliënt uit te 

nodigen steeds gedetailleerder te beschrijven wat er al anders is in vergelijking met de 0. Doe dat 

een aantal keer tot er een aantal positieve punten helder zijn en vat deze samen. 

10. Verruim  het  perspectief  door  relationele  vragen  te  stellen  zoals:  ‘Wat  zou  je 

man/vrouw/werkopziener/collega/docent  zeggen  als  ik  hem  of  haar  diezelfde  vraag  zou 

voorleggen?’ Vat samen? 

11. Eindig met: ‘Wat zou het kleinst denkbare volgende stapje vooruit kunnen zijn?’ 

 

 

 

 



 

Bron: Donders, W. (2014). Coachende gespreksvoering. Amsterdam: BoomLemma 

  

Tips voor een optimaal gebruik van schaalvragen 
 
Reageer positief.  Wat de cliënt ook antwoordt, welk cijfer op de schaal hij ook kiest, reageer altijd 

instemmend. Als de cliënt zegt dat hij op een 1 staat, reageer dan met: ‘Dat is al tien 
procent meer dan 0. Wat maakt het mogelijk dat je jezelf die 1 geeft?’ Als de cliënt bij de 
volgende ontmoeting opnieuw een 1 scoort, kun je vragen: ‘Goed, ondanks de moeilijke 
situatie waarin je zit, ben je erin geslaagd om die tien procent extra vast te houden. Hoe 
heb je dat gedaan?’ 
Het gebeurt regelmatig dat iemand aangeeft dat hij gezakt is op de schaal. Geen 
probleem, accepteer het en vraag: ‘Oké, vorige keer zat je op een 5 en nu op een 3. Wat 
was er toen anders? Hoe ben je erin geslaagd om niet op een 0 te komen? Wat heb je 
nodig om weer op de 5 terecht te komen?’ 

Vraag altijd eerst 
wat er in het 
gegeven cijfer zit. 

Welk cijfer (boven de 0) de cliënt ook kiest, onderzoek altijd eerst wat hij al anders doet. 
Informeren naar veranderingen is een strategie die niet kan mislukken, omdat je naar de 
bekende weg vraagt (anders zou hij dat cijfer niet gekozen hebben). Door de herhaalde 
vraag ‘En wat nog meer?’ lok je successievelijk meer details uit over (deel)oplossingen. Zo 
kun je gemakkelijk verder bouwen aan de gewenste toekomst. De antwoorden verwijzen 
je immers naar de krachtbronnen die de cliënt al aan het gebruiken is. Het is raadzaam, 
zeker in het begin, om niet te snel te vragen naar een hoger cijfer op de schaal van 
vooruitgang, omdat de kans groot is dat de cliënt daar geen antwoord op kan geven 
(anders zou hij dat hogere cijfer direct wel gegeven hebben). Veel eleganter is het om te 
vragen wat hij ‘misschien nog meer’ anders zou kunnen doen om een klein stapje verder 
te komen: ‘Nu je op een 6 staat: waaraan zul je merken dat je een klein beetje vooruit 
bent gegaan? Wat zul je anders doen als je op een 6.5 uitkomt?’ Kleine veranderingen 
hebben een grotere kans om zich voor te doen dan bruuske sprongen vooruit. 

Beschouw de 
cijfers als 
metaforen voor 
verandering. 

Vanaf de basisschool hebben we allemaal geleerd om te gaan met cijfers; er is geen kunst 
aan: iedereen kan tot tien tellen. Die ervaring kan verwarring opleveren. De cijfers op je 
rapport zijn een min of meer objectieve weergave van hoe goed je je overhoringen, 
repetities en testen hebt afgelegd. Echter, hier gaat het om een heel andere, volstrekt 
subjectieve realiteit. De cijfers die je krijgt als iemand een schaalvraag beantwoordt, zijn 
geen rekenkundige gemiddelden, maar indicatoren van verandering. De getallen zijn 
metaforen. Ze representeren het beeld voor verandering en verschil. Dit heeft gevolgen 
voor het gebruik ervan. In de eerste plaats is het aan te bevelen het cijfer zonder meer 
als een gegevenheid te aanvaarden. Geen argumentatie dus in de zin van legitimatie. De 
waaromvraag doet niet ter zake, maar wat er allemaal in het cijfer zit opgesloten (‘En wat 
nog meer?’ enzovoort) des te meer. Rationele argumentaties (bijvoorbeeld over de 
hoogte van de inschaling) staan een geleidelijke evolutie in de weg. 

Begin telkens 
opnieuw. 

Als je in het volgende gesprek opnieuw de schaalvraag gebruikt, is het niet nodig het 
cijfer van de vorige keer erbij te halen om de feitelijke (= objectieve) vooruitgang te 
relativeren. Stel opnieuw een aantal oplossingsgeoriënteerde vragen en laat de 
verantwoording voor de vergelijking maar aan de cliënt over. De inhoud die hij aan zijn 
cijfers geeft, is veel belangrijker dan het cijfer op zich. De 3 van vandaag kan iets heel 
anders betekenen dan de 3 van vorige week. Als gezegd: het gegeven cijfer is een 
metafoor voor hetgeen zich in de perceptie van de cliënt als verandering voordoet. 



 

Bron: Donders, W. (2014). Coachende gespreksvoering. Amsterdam: BoomLemma 

Focus op de weg, 
niet op het doel. 

Om te vermijden dat je vastloopt in een soort van oplossingsgedrevenheid (in plaats van 
oplossingsgerichtheid) is het van belang je niet te veel te fixeren op het hoogst haalbare. 
Houd het erop dat de 10 staat voor ‘goed genoeg’ en niet voor ‘perfect’. Een variant 
hierop kan zijn een goed‐genoeg score in te voegen. ‘Als 10 perfect is, wanneer is het 
voor jou dan goed genoeg?’ Dat niveau kun je ook apart markeren. Schaalvragen dienen 
primair om de cliënt te helpen gedifferentieerder naar zijn problemen te kijken en vanaf 
dat punt de aandacht te richten op alternatieve oplossingsmogelijkheden. Perfectionisme 
werkt meestal onnodig complicerend, zowel voor kinderen als voor volwassenen. 

Neem ook de 
negatieve 
inschaling serieus. 

Er zijn mensen die zo gehinderd worden door hun problemen dat ze de neiging hebben 
om een cijfer te noemen dat van de schaal af valt: ‘Maar mevrouw, ik sta op min 10!’ 
Geen paniek! Accepteer het antwoord op een vriendelijke manier en vraag: ‘Hoe houd je 
het vol om je te blijven inzetten als je je zo ellendig voelt?’ Deze zogeheten copingvraag 

impliceert feitelijk een compliment waar de cliënt zich niet tegen kan verzetten (als hij 
dat al zou willen). Zijn antwoorden verschaffen informatie over zijn krachtbronnen en 
vormen de aanleiding om de cliënt, zelfs als deze ten einde raad lijkt, te herinneren aan 
het goede spoor. ‘Ik moet wel naar mijn werk blijven gaan, anders krijg ik de cijfers niet 
op tijd de deur uit.’ Je reactie kan dan zijn: ‘Prima, als ik je goed begrijp, slaag je erin om 
ondanks je min 10 toch door te bijten. Dat is heel knap van je!’ Met andere woorden: 
accepteer ook een (desnoods exorbitant) negatief cijfer; neem elke inschaling serieus en 
werk van daaruit verder door oplossingsgerichte vragen te stellen. ‘Zijn er momenten dat 
het wat minder erg is dan deze min 10? Wat doe je dan anders?’ Enzovoort. De wanhoop 
van de cliënt is geen nuttig instappunt; dát is je bewondering voor het feit dat hij het 
volhoudt. 

 



   

Bron: Donders, W. (2014). Coachende gespreksvoering. Amsterdam: BoomLemma. 

 

Protocol voor de wondervraag  
1. Voorbereiding van de wondervraag 

a) Vraag toestemming om een ‘hoogst merkwaardige vraag’ te mogen stellen. (mag ik je een gekke 

vraag stellen?) 

b) Rijg een aantal vragen aaneen waarop de ander wel met ‘ja’ móet antwoorden (yes‐set). (straks ga 

je eten, toch? Daarna waarschijnlijk nog wat relaxen, klopt dat? En dan ga je op een gegeven 

moment slapen, nietwaar?) 

c) Stel de wondervraag op gedecideerde wijze. "Terwijl je slaapt, gebeurt er een wonder, het 

probleem dat we hier hebben besproken, is opgelost. Maar dit gebeurt 's nachts en je hebt geen 

idee hoe dit is gebeurd. Je wordt 's morgens wakker en je merkt dat er iets veranderd is. Je hebt 

geen last meer van het probleem. Je opent je ogen en merkt meteen dat het wonder gebeurd is. 

Waaraan merk je dat ten eerste?"  

2. Het wonder onderzoeken 

a) Gebruik toekomstgerichte vragen: Wat zal er anders zijn? Wat zullen tekenen van het wonder zijn? 

Wat doe je anders dan anders? 

b) De wondervraag is een openingsstap. Accepteer alle antwoorden die je krijgt, ook al lijken die 

antwoorden op het eerste gezicht niet erg bruikbaar. Zoom in op het antwoord en vraag door. De 

antwoorden op deze ‘doorvragen’ genereren een concretere en meer gedetailleerde werkelijkheid. 

(b.v. Als je problemen van de baan zouden zijn, waaraan zou je dat dan merken?’) 

c) Wanneer de cliënt antwoord met gevoel, vraag naar gedrag. ”Wat zou jij doen als je meer 

ontspannen was? “Als de cliënt antwoord met gedrag vraag naar gevoel. “En hoe voel je je dan, als 

je {…} doet?  Beschrijft de cliënt de afwezigheid van iets, vraag naar wat er voor in de plaats komt. 

Noemt de cliënt veranderingen bij anderen, vraag dan door naar de bijdrage van de cliënt op de 

genoemde verandering. 

d) Ontlok de cliënt steeds meer details met de vraag ‘En wat nog meer?’ 

3. Perspectieven van anderen op het wonder (interactionele vragen) 

a) Vraag hoe de omgeving van de cliënt zou merken dat dit wonder zich heeft voltrokken. “Wat zou 

een ander aan jou zien als het wonder is gebeurd? Waaraan zou je zoon merken dat het wonder is 

geschied?  

b) Vraag naar gevolgen van het wondergedrag: Als je die stappen zet, wat betekent dat voor ….? Hoe 

reageren de kinderen als jij zo doet? Wat merken zij aan jou? Als zij dat merken, wat zouden zij 

anders doen? Wat voor verschil zou dat voor jou maken Wat zou er anders zijn tussen jou en je 

kinderen?   

De gehele tijd: Geef complimenten voor elk nuttig antwoord en herhaal wat de cliënt net heeft gezegd. 



   

Bron: Donders, W. (2014). Coachende gespreksvoering. Amsterdam: BoomLemma. 

 

 

Tips voor een optimaal gebruik van de wondervraag 

Geen enkele situatie is dezelfde. Toch zijn er algemene inzichten die je kunnen helpen het effect van 

het gebruik van de wondervraag te optimaliseren. Ze zijn gebaseerd op een schat aan ervaringen. 

Omwille van de bondigheid hebben we ze vertaald in tips en aandachtspunten. 

 

Maak de 

wondervraag 

aanvaardbaar. 

Door de vraag op een tactvolle manier in te leiden en de cliënt toestemming te 

vragen om hem een eigenaardige vraag te stellen, verhoog je de 

aanvaardbaarheid ervan: ‘Wat ik je ga vragen kan op het eerste gezicht raar 

overkomen, maar je zult merken dat het je zal helpen om op een andere 

manier over je situatie na te denken.’  
Vermijd 

perfectionisme. 

Het verdient de voorkeur om het wonder niet in al te absolute termen te 

verwoorden. Het veronderstellende karakter vraagt om een passende 

formulering en toonzetting. ‘En na dat wonder zou alles perfect zijn…’ De 

wondervraag is ontworpen om de cliënt te helpen ontdekken wat de kleinst 

denkbare stapjes zijn in de richting van veranderingen die het probleem uit de 

weg helpen. De uitkomst van het wonder kan het best in termen van ‘goed 

genoeg’ worden voorgesteld. De vervolgvragen informeren naar 

veranderingen waaraan de cliënt zou merken dat het wonder zich heeft 

voltrokken als hij wakker wordt. Leg de lat niet te hoog; dat vergroot de kans 

op succes.  
Luister naar elk 

antwoord dat je 

krijgt en stel 

detailvragen. 

Het gebeurt heel vaak dat je op het eerste gezicht niet erg bruikbare 

antwoorden krijgt, zoals: ‘Dan zou ik nergens last meer van hebben; ik zou 

perfect functioneren; ik zou me weer fit voelen; ik zou kunnen doen en laten 

wat ik wil’ enzovoort. Op het eerste gezicht zijn deze antwoorden niet erg 

bruikbaar, en toch accepteer je ze, om dan als volgt door te vragen: ‘Wat zou 

je anders doen als je nergens meer last van zou hebben? Hoe zou je anders 

reageren als alles weer volledig in orde zou zijn? Als je problemen van de baan 

zouden zijn, waaraan zou je dat dan merken?’ De antwoorden op deze 

‘doorvragen’ genereren een concretere en meer gedetailleerde werkelijkheid. 

Door naar bijzonderheden te vragen vergroot je de kans dat er uit de 

antwoorden op de wondervraag bruikbare krachtbronnen, uitzonderingen op 

het probleem en aanzetten tot oplossingen naar voren komen.  



   

Bron: Donders, W. (2014). Coachende gespreksvoering. Amsterdam: BoomLemma. 

Rustig aan, dan 

breekt het lijntje 

niet. 

Als je doorvraagt op de wondervraag, is het nuttig om de cliënt uit te nodigen 

om stapsgewijs te beschrijven wat er allemaal anders zou zijn; alsof je beeldje 

voor beeldje een hele film laat afrollen (inzoomen). Nodig de cliënt uit om zijn 

beschrijving zo levendig en kleurrijk mogelijk te verwoorden, want op die 

manier komen er nuttige details naar boven, die hem de weg naar zijn 

oplossingen kunnen wijzen. Langzaam maar zeker.  
‘Co‐creëer’ een 

nieuwe realiteit. 

Feitelijk ‘voorvorm’ je met je vragen de antwoorden die je krijgt. Door allerlei 

soorten toekomstgerichte vragen te stellen ontstaan geleidelijk nieuwe 

mogelijkheden voor oplossingen in de beleving van de cliënt. En als het hoofd 

de beelden toelaat, wordt het tijd voor actie. Het resultaat van de 

coöperatieve dialoog is de ‘co‐creatie’ van een nieuwe realiteit. Dat is het 

beste tegengif tegen de hoogmoed van de expert die het beter weet en die de 

oplossingen voor de cliënt verzint in plaats van het hem zelf te laten doen. 
 



Overzicht motiverende gesprekstechnieken 
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Motiverende gespreksvoering VH7 
Gesprekstechnieken per proces 
Proces  Gesprekstechniek 

Motiverende gesprekstechnieken 
gedurende het gesprek  

 

 Open vragen stellen 
 Reflecteren 
 Eenvoudige reflectie 
 Complexe reflectie 
 Dubbelzijdige reflectie 
 Versterkte reflectie/ overdrijving 
 Bevestigen 
 Samenvatten 
 Motiverend informeren 

Proces 1: 
Aangaan van een relatie 

 Blikrichting veranderen 
 Keuzevrijheid benadrukken  

Proces 2: 
Focussen 

 Keuzevrijheid benadrukken 

Proces 3: 
Ontlokken  

 Versterken 
 Uitlokken 
 Voor- en nadelen verkennen 
 Goede voornemens laten uitspreken 
 Optimisme over verandering uitlokken 
 Doelen en waarden verkennen 
 Herkaderen 
 Terug en- of vooruit kijken 
 Extremen verkennen 
 Naast de cliënt gaan staan 
 Verandertaal samenvatten 
 Schaalvragen 

Bij veel weerstand: 
 Blikrichting veranderen 
 Keuzevrijheid benadrukken 
 Meegaan en een draai geven 

Proces 4: 
Plannen 

 

Van ontlokken naar plannen 
 Activeren 
 Sleutelvraag 
Overige gesprekstechnieken 
 Versterken  
 Uitlokken 
 Optimisme over verandering uitlokken 
 Herkaderen 
 Positieve uitzondering zoeken 
 Terug en/of vooruitkijken 
 Extremen verkennen 
 Naast de cliënt gaan staan 
 Verandertaal samenvatten 
 Keuzevrijheid benadrukken 
 Schaalvragen  
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Observatieformulier  

Motiverende gesprekstechnieken gedurende het gehele gesprek 

 Gesprekstechniek Observatie 

 

 

Open vragen stellen 

Vraag die uitnodigt om te verder te 
vertellen. Kan niet slechts met ja of nee 
beantwoord worden. Begint bijvoorbeeld 
met wie, wat, waarmee, wanneer, wat, 
hoe? 

 

 

Reflecteren; eenvoudige reflectie 

In iets andere bewoordingen herhalen wat 
de ander heeft gezegd, zonder iets aan de 
uitspraak van de cliënt toe te voegen. 

De reflectie wordt meer sturend door 
selectief te zijn en slechts dat deel te 
reflecteren dat de verandering 
ondersteunt. 

 

 

Complexe reflectie 

Reflectie die de (mogelijke) bedoeling en 
het gevoel van de cliënt weergeeft. De kijk 
van de cliënt op zichzelf en zijn situatie 
wordt erdoor verdiept en/of er wordt 
meer richting aan gegeven. 
De reflectie wordt meer sturend door 
selectief te zijn en dat deel te reflecteren 
dat de verandering ondersteunt. 

 

 

Dubbelzijdige reflectie 

Reflectie die de verschillende, 
tegenstrijdige gezichtspunten van de cliënt 
weergeeft. 

 

 

Versterkte reflectie, overdrijving 

Uitvergroot teruggeven van een 
uitgesproken, extreme of ongenuanceerde 
uitspraak van de cliënt. Bedoeld om meer 
nuancering of een tegenreactie op te 
roepen. 

 

 

Bevestigen 

Uitspreken van waardering en begrip, en 
erkenning van sterktes. 

 

 

Samenvatten 

Bepaalde elementen uit het gesprek 
koppelen en versterken. 

 

 

Motiverend informeren 

Informatie verstrekken die aansluit op en 
aangepast is aan de behoefte, de ervaring 
en de situatie van de cliënt. 
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Observatieformulier  
 

 

 

 

Motiverende gespreksvaardigheden Proces 2: Focussen 
 Gesprekstechniek Observatie 

 

Keuzevrijheid benadrukken 
Maak duidelijk dat de ander aan het 
stuur staat. 

 
 

 

 

  

Motiverende gespreksvaardigheden Proces 1: Aangaan van een relatie 

 Gesprekstechniek Observatie 

 

Blikrichting veranderen 

Op een onderwerp overschakelen dat 
minder confronterend is voor de 
cliënt en minder emotie oproept. Het 
is een reflectie of samenvatting 
gevolgd door een vraag. 
 

 

 

Keuzevrijheid benadrukken 

Maak duidelijk dat de ander aan het 
stuur staat. 
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Motiverende gespreksvaardigheden Proces 3: Ontlokken 
 Gesprekstechniek Voorbeeld 

 

Versterken 

Uitweiden op en uitbouwen van 
eerder van cliënt gehoorde 
verandertaal en commitmenttaal 
door er uitgebreid op in te gaan, 
voorbeelden te vragen, het te 
reflecteren, te bevestigen en samen 
te vatten 

 

 

Uitlokken 

Open vragen stellen die 
rechtstreeks gericht zijn op het 
uitlokken van verandertaal (wens, 
noodzaak, eigen redenen, 
vertrouwen m.b.t. de verandering). 

 

 

 

Voor- en nadelen verkennen 

Verkennen van voor- en nadelen 
van de huidige toestand en van 
veranderen. 
 

 

 

Goede voornemens laten 
uitspreken 

De bedoeling om te veranderen 
onder woorden laten brengen. 
 

 

 

Optimisme over verandering 
uitlokken 

Zoeken naar positieve geluiden 
over veranderen, kansen, 
mogelijkheden en eerdere 
successen. Vertrouwen uitlokken, 
reflecteren of bevestigen. 

 

 

 

Doelen en waarden verkennen 

Onderzoeken wat de ander écht 
belangrijk vindt; motieven achter 
gedrag van de cliënt. Dit in relatie 
brengen met een veranderdoel. 
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Motiverende gespreksvaardigheden Proces 3: Ontlokken 
 Gesprekstechniek Voorbeeld 

 

Herkaderen 

Iets een andere, positieve, 
betekenis geven. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Positieve uitzondering zoeken 

Het richten van het gesprek op wat 
wel goed gaat of ging. 
Wanneer speelde het probleem 
minder? 
Welke kleine aanwijzingen zijn er 
voor jou dat het wel de goede kan 
op kan gaan? 

 

 

Terug- en /of vooruitkijken 
Het naar boven halen van positieve 
zaken uit het verleden. Bedoeld om 
doelen, waarden, wensen en 
successen uit het verleden (weer) in 
beeld te brengen. Vooruitkijken 
naar wat de toekomst kan brengen 
of wat er dan nodig is. Gericht op 
mogelijke redenen voor 
verandering, waardoor een voor- of 
nadeel belangrijker kan worden dan 
het al is. 
Zowel terugkijken als vooruitkijken 
zijn gericht op het aanboren van 
energie en/of hoop voor de 
toekomst. 

 

 

 

Extremen verkennen 

De ander aan het denken zetten 
over de beste of juist slechtste 
uitkomst van veranderen, of juist 
niet veranderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Naast de cliënt gaan staan 
Een vorm van aansluiten waarbij je 
erkent waar de cliënt op dat 
moment staat. Je erkent dat het 
vanuit het perspectief van de cliënt 
nu misschien niet de juiste tijd, 
plaats, of omstandigheid is om te 
veranderen. 
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Motiverende gespreksvaardigheden Proces 3: Ontlokken 
Gesprekstechniek Voorbeeld 

Verandertaal samenvatten

Een selectieve samenvatting. Je zet 
gewenste uitspraken van de ander 
centraal, je verkleint het gewicht 
van de (ongewenste) rest of je laat 
het weg. Pluk de bloemen en laat 
het onkruid staan. 

Schaalvragen 

Het in kaart brengen van belang of 
vertrouwen bij veranderen door 
een score op een schaal van 0 tot 
10. Bedoeld als herkadering door
uit te laten spreken wat er wél aan
vertrouwen of motivatie is. Of om
te onderzoeken wat er nodig is om
een kleine stap te nemen.

Specifiek omgaan met weerstand 

Blikrichting veranderen 

Op een onderwerp overschakelen 
dat minder confronterend is voor 
de cliënt en minder emotie 
oproept. Het is een reflectie of 
samenvatting gevolgd door een 
vraag. 

Keuzevrijheid benadrukken 

Maak duidelijk dat de ander aan het 
stuur staat. 

Meegaan en een draai geven 

Aanvankelijk meegaan met de 
zienswijze van de cliënt en dan een 
kleine draai geven die ervoor zorgt 
dat de verandering toch weer 
bespreekbaar wordt. Het is een 
reflectie, gevolgd door een 
herkadering. 
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Motiverende gespreksvaardigheden Proces 4: Plannen 
 Gesprekstechniek Observatie 

Overgang van ontlokken naar plannen: 

 

Activeren 

Uitlokken van de wens en de 
bedoeling om actie te ondernemen 
en de concretisering daarvan. 
Uitlokken, reflecteren en bevestigen 
van commitmenttaal, voornemens en 
besluiten. Commitmenttaal is zelf 
activerende verandertaal en bevat 
actiewoorden. 

 

 

Sleutelvraag 

Een specifieke activerende vraag die 
tegelijk ook bedoeld is om 
commitment te toetsen. Opent de 
deur naar actie. 

 

Overige gesprekstechnieken 

 

Versterken 

Uitweiden op en uitbouwen van 
eerder van cliënt gehoorde 
verandertaal en commitmenttaal 
door er uitgebreid op in te gaan, 
voorbeelden te vragen, het te 
reflecteren, te bevestigen en samen 
te vatten. 

 

 

Uitlokken 

Open vragen stellen die 
rechtstreeks gericht zijn op het 
uitlokken van verandertaal (wens, 
noodzaak, eigen redenen, 
vertrouwen m.b.t. de 
verandering). 
 

 

 

Optimisme over verandering 
uitlokken 

Zoeken naar positieve geluiden 
over veranderen, kansen, 
mogelijkheden en eerdere 
successen. Vertrouwen uitlokken, 
reflecteren of bevestigen. 
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Motiverende gespreksvaardigheden Proces 4: Plannen 
Gesprekstechniek Observatie 

Herkaderen 

Iets een andere, positieve, 
betekenis geven. 
- Je hebt er geen ervaring mee,

dus dat zou een goede eerste
stap zijn om wat ervaring op
te doen.

- Je vindt het vreselijk dat het
zo is gelopen maar je had niet
veel keuze

Positieve uitzondering zoeken

Het richten van het gesprek op 
wat wel goed gaat of ging. 

Terug- en /of vooruitkijken

Het naar boven halen van 
positieve zaken uit het verleden. 
Bedoeld om doelen, waarden, 
wensen en successen uit het 
verleden (weer) in beeld te 
brengen. Vooruitkijken naar wat 
de toekomst kan brengen of wat 
er dan nodig is. Gericht op 
mogelijke redenen voor 
verandering, waardoor een voor- 
of nadeel belangrijker kan worden 
dan het al is. 
Zowel terugkijken als 
vooruitkijken zijn gericht op het 
aanboren van energie en/of hoop 
voor de toekomst. 

Extremen verkennen 

De ander aan het denken zetten 
over de beste of juist slechtste 
uitkomst van veranderen, of juist 
niet veranderen. 
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Motiverende gespreksvaardigheden Proces 4: Plannen 
Gesprekstechniek Observatie 

Naast de cliënt gaan staan

Een vorm van aansluiten waarbij 
je erkent waar de cliënt op dat 
moment staat. Je erkent dat het 
vanuit het perspectief van de 
cliënt nu misschien niet de juiste 
tijd, plaats, of omstandigheid is 
om te veranderen. 

Verandertaal samenvatten 

Een selectieve samenvatting. Je 
zet gewenste uitspraken van de 
ander centraal, je verkleint het 
gewicht van de (ongewenste) rest 
of je laat het weg. Pluk de 
bloemen en  
laat het onkruid staan. 

Keuzevrijheid benadrukken 

Maak duidelijk dat de ander aan 
het stuur staat. 

Schaalvragen 

Het in kaart brengen van belang 
of vertrouwen bij veranderen 
door een score op een schaal van 
0 tot 10. Bedoeld als herkadering 
door uit te laten spreken wat er 
wél aan vertrouwen of motivatie 
is. Of om te onderzoeken wat er 
nodig is om een kleine stap te 
nemen. 
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Observatieformulier Blokkades voor Luisteren 

Thomas Gordon omschreef 12 types interventies die geen luisteren zijn (www.gordontraining.com). 
Welke blokkades herken je in het interview? 
Duid aan wanneer de interviewer een blokkade uit en noteer een voorbeeld. 

Motiverende gespreksvoering VH7
Blokkade Aantal Voorbeeld 

1. Bevelen, opdrachten geven, commanderen

Dat mag niet.

Ik verwacht van je dat je dit doet.

2. Waarschuwen, vermanen, dreigen

Ik zou dit maar doen, anders ...

Als je dit niet doet, dan ...

3. Adviseren, oplossingen aandragen

Laat ik een voorstel doen. Het beste kun je ...

Waarom pak je het niet anders aan?

4. Met logische argumenten overreden, de les lezen

Laten we de feiten eens op een rijtje zetten. De
ervaring leert ons dat ...

5. Moraliseren, preken, smeken

Je zou het moeten proberen.

Jij bent hier verantwoordelijk voor. Ik zou graag willen 
dat je dit deed. 

6. Oordelen, bekritiseren, afkeuren, verwijten

Dat was niet slim.

Je hebt het bij het verkeerde eind.

7. Instemmen, goedkeuren, prijzen, vleien

Je bent heel wat vooruit gegaan. Vroeger kon je het zo
goed.
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Motiverende gespreksvoering VH7
Blokkade Aantal Voorbeeld 

8. Beschamen, belachelijk maken, etiketteren

Je werkt slordig. Je denkt verward.

Je praat als een professor. Je hebt dit allemaal 
verprutst! 

9. Interpreteren, analyseren, diagnosticeren

Je zegt dit omdat je boos bent. Je bent jaloers.

Wat jij nodig hebt is ...

Jij hebt moeite met het gezag. Je wilt je goed 
voordoen. 

Je bent een beetje achterdochtig. 

10. Geruststellen, meeleven, troosten

Het wordt wel weer beter.

Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Je moet 
er niet zo over piekeren. 

11. Ondervragen, onderzoeken, verhoren

Waarom heb je dat gedaan?

Wat heb je geprobeerd om het op te lossen? Wanneer 
heb je dit voor het eerst gemerkt? 

12. Afleiden, er niet op ingaan, grappen maken, van
onderwerp veranderen.

Je moet het van de positieve kant bekijken.  Probeer er 
niet aan te denken totdat je uitgerust bent. Dat doet 
me denken aan de tijd toen ... 

Problemen hebben we allemaal! 
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