
Workshop “It takes 2 to Tango! “

Samen actief en oplossingsgericht leren en ontwikkelen.

Opleiding Verpleegkunde
Hogeschool Leiden

19 mei 2022
Workshopleiders: Karin Klein & Cea Müller

WELKOM !!
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• 14.30 - 15.00 uur: inloop met koffie en thee

• 15.00 - 15.15 uur: introductie doelen, formuleren leervragen

• 15.15 - 16.00 uur: basisbegrippen oplossingsgericht coachen, 
oefenen en ervaren

• 16.00 – 16.45 uur: It takes two, to tango…..uitwisselen van 
ervaringen en handvatten (casus bespreken / 2 groepen)

• 16.45 – 17.00 uur: evaluatie doelen en organisatie 
(mondeling en via Forms)

Programma



3

• Met welke verwachting ben je hier naar toe gekomen en wat je wilt leren?

Welkom
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Je kunt:

1. Basiselementen van oplossingsgerichte coaching benoemen en deze toepassen in een oefening;

2. Ervaren verschillen weergeven in gevoel en taal bij de oefendialogen met probleem- vs oplossingsgerichte 

vragen;

3. Reflecteren op de eigen vaardigheden t.a.v. oplossingsgericht coachen;

4. Leervragen opstellen m.b.t. het oplossingsgericht coachen van studenten;

5. Benoemen welke praktische handvatten in deze training zijn aangereikt om studenten op een reflectieve en 

oplossingsgericht te kunnen coachen.

It takes two to TANGO!

Doelen van deze workshop:
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• Probleemgerichte en oplossingsgerichte vragen stellen

• Beide gesprekken 5 minuten & na ieder gesprek evalueren

• In drietallen:

– Coachee: Probleeminbrenger (verzin een probleem)

– Coach: Vragensteller

– Observant

Start: Oefening
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Probeer de oorzaak van het probleem te analyseren

Werk in drietallen, coachee (A), coach (B) en observant (C)

• A: Vertel de ander over een probleem dat je hebt

• B: Stel de onderstaande vragen:

– Waarom is het een probleem?

– Hoe komt het dat je dit probleem hebt?

– Heb je dit probleem vaker?

– Wat weerhoudt jou ervan het op te lossen?

– Wat maakt dat het probleem nog niet opgelost is?

– Hoe denk je het probleem op te lossen?

• C: Let op de vragen, reacties, houding en de relatie/sfeer van het gesprek

Oefening 1: Probleemgericht vragen stellen
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• Hoe verliep het gesprek?

• Wat was de sfeer van het gesprek?

• Welke woorden werden er gezegd?

• Wat voor gevoel heb je overgehouden aan dit gesprek?

Oefening evalueren
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‘Praten over problemen creëert 
problemen – praten over 
oplossingen creëert 
oplossingen’

Steve de Shazer

Van probleemgericht coachen naar Oplossingsgericht 
coachen
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Vervolg werken in drietallen, coachee (A), coach (B) en observant (C)

• A: Vertel de ander over een probleem dat je hebt

• B: Stel de volgende vragen:

• Hoe wil je dat de situatie wordt?

• Hoe zou die verandering een verschil voor je maken?

• Wat is de eerste kleine stap die je kunt zetten?

• C: Let op de vragen, reacties, houding en de relatie/sfeer van 
het gesprek

Oefening 2:  Oplossingsgerichte vragen stellen
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• Hoe verliep het gesprek?

• Wat was de sfeer van het gesprek?

• Welke woorden werden er gezegd?

• Wat voor gevoel heb je overgehouden aan dit gesprek?

Welk verschil merk je tussen probleem- en 
oplossingsgericht vragen stellen?
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Bron:

https://www.louiscauffman.com/oplossingsgericht-werken/de-theorie/

Oplossingsgericht coachen in een notendop….

https://www.louiscauffman.com/oplossingsgericht-werken/de-theorie/


Als werk- of praktijkopleider ben ik geneigd om:

• Onmiddelijk oplossingen aan te dragen

• Ongevraagd advies te geven

• Te overtuigen

• Snel te oordelen (verbaal of non-verbaal)

• Te gaan moraliseren of berispen

• Half te luisteren (ogenschijnlijk luisteren en ondertussen al hard 
aan het nadenken over de volgende vraag of vervolgstap)

• Etc.

--> Herkenbaar ?

Bron: Coachen 3.0, Sergio van der Pluijm

Reparatiereflex: onze (mogelijke) valkuilen
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De uitgangspunten van oplossingsgerichte gespreksvoering / 
oplossingsgericht coachen zijn samen te vatten tot 
(bron: Louis Cauffman):

• Stop met wat niet werkt

• Doe meer met wat wél werkt

• Geen enkel probleem is altijd aanwezig

• Je hoeft de oorzaak niet te weten om de oplossing te vinden

• De ander weet de oplossing

Kern – Oplossingsgerichte gespreksvoering
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Bron:
https://www.louiscauffman.com/oplossingsgericht-werken/de-theorie/

https://www.louiscauffman.com/oplossingsgericht-werken/de-theorie/


De coach helpt de coachee (opnieuw) mogelijkheden te 
zien om op een effectieve manier gebruik te maken 
van zijn eigen krachtbronnen om zijn doel te bereiken.

In de praktijk:

De werkbegeleider helpt de stagiaire 
mogelijkheden te zien om op een effectieve manier 
gebruik te maken van eigen krachtbronnen om zijn 
leerdoel te bereiken.

Kern – Oplossingsgerichte gespreksvoering
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• Doelgericht: positieve kleine doelen stellen

• Krachtbronnengericht: Wie of wat kan bijdrage 
aan (een deel van) de oplossing?

• Waardering

De DKW Formule van Oplossingsgericht(e) 
coachen/gespreksvoering
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• Open vragen stellen, actief luisteren & doorvragen
- De student krijgt de ruimte om te denken en om te spreken
- Stimuleert een actieve houding

• Reflecteren / reflectief luisteren

–De ander voelt zich begrepen en gaat verder exploreren

–Emotie (zichtbaar, bespreekbaar, ruimte voor)

Gespreksvaardigheden/-technieken
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• Bevestigen (affirmaties)

– Vergroot en versterkt het elfvertrouwen

- Complimenten geven

- Tonen van empathie

• Samenvatten

- Student voelt zich begrepen

- Duidelijke focus

- Structureert het gesprek

Gespreksvaardigheden/-technieken
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• Informatie geven

- Aansluiten bij voorkennis student

- Om goede keuzes / afspraken te maken

Samengevat: "ORBSI"
Ook toegepast bij motiverende gespreksvoering

Gespreksvaardigheden /- technieken
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• Aanmoedigen: student zelf telkens actief uitnodigen om na te denken 
over mogelijkheden / oplossingen.

• Uitlokken van "verandertaal":
- Vertel eens wat meer over wat … voor jou betekent?
- Wat vind je (niet) prettig aan … ?
- Wat zou het jou opleveren als..?
- Willen en kunnen: Wat zou je willen? En: Wie of wat kan jou daarbij 
helpen?
- Stel dat je … gaat doen, welke voordelen zou dat voor jou hebben? En: 
… welke nadelen zou dat hebben?
- Waarom vind je het belangrijk dat er iets verandert/verbetert?
- Welke mogelijkheden ziet je?

Overige gesprekstechnieken

19



Schaalvraag 
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Overige gesprekstechnieken

- Waar sta je op een schaal van 1 tot 10? 
Waarbij de 1 bijvoorbeeld staat voor ‘het lukt helemaal niet’ en de 10 voor ‘het gaat precies zoals ik het zou 
willen’?
OF: 1 staat voor 'totaal ongemotiveerd' en de 10 voor 'super gemotiveerd' 
OF; 1 staat voor 'volledig geen vertrouwen in dat ik mijn stage ga halen' en de 10 'Alle vertrouwen dat ik 
mijn stage ga halen'.

- Bevestig positief het gegeven cijfer. "Wat goed dat je hieraan een 6 geeft en geen 4!"
- Wat of wie heb je nodig om de door jou gegeven cijfer met één punt te verhogen?
- Maak hiervan een concreet doel met afspraken.

Meer informatie, b.v.: https://www.solvitas.nl/de-schaalvraag-3-belangrijke-punten-om-m-goed-te-doen/



Bij de wondervraag stelt de coach de cliënt de vraag wat er zou 
veranderen als door een wonder het probleem niet meer zou 
bestaan. Hij begeleidt de cliënt bij het onderzoeken wat er zou 
veranderen en wat daarvan geleerd kan worden.

De wondervraag is een vraag die je stelt waarbij je de ander 
aanmoedigt om ‘te doen alsof’. Je wordt sneller geïnspireerd om 
oplossingen te vinden en te gebruiken.

• BV: ‘Wat als…' ‘Stel je voor…’ of  ‘Doe gewoon eens alsof…’

(bron: Insoo Kim Berg)
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Overige gesprekstechnieken: Stel een 'Wondervraag'



Indien er nog tijd over is……
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EMPOWERMENT!

We weten heel goed van onszelf en de ander wat we verkeerd doen, 
wat er anders kan, wat er beter kan enzovoort.

Ga met de student in gesprek over KERNKWALITEITEN & 
KERNKWADRANTEN en zet de ander en elkaar in zijn/haar
kracht!

Sta stil bij de dingen van de student, van jezelf en van je 
collega's die GOED GAAN!

Meer informatie: Daniel Ofman, Kernkwadranten

In gesprek over talenten en kwaliteiten
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Bijna geen verandering in gedrag/handelen mogelijk zonder 
weerstand!

Ombuigen door:

• Weerstand benoemen

• Erkennen

• Bevragen

• Meebewegen en kantelen

• Vermijden

• Duidelijkheid bieden en een keuze geven

• Samenwerken: samen bespreken wat de best werkbare situatie is

Bron: https://resonanttrainen.nl/methodes-en-werkvormen/weerstand-
ombuigen/

Ombuigen van weerstand
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Reflecteren is een krachtig instrument om het effect van leerprocessen en
veranderprocessen (sterk) te vergroten.

• Reflectie is (her) interpreteren van ervaring en kennis.

• Een proces van bewustwording: Weten wat je doet, hoe je het doet, 
waarom je het doet en wat de gevolgen van je handelen zijn.

Doel: Bewust Bekwaam

Leerfasen volgens Maslow

Reflecteren – nog even extra uitgelicht:
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Korthagen (1993) heeft een schema ontwikkeld voor reflectie waarbij de 
volgende fasen worden doorlopen:

Fase 1: Het handelen: wat wilde ik bereiken, waar wilde ik op letten of wat wilde ik uitproberen?

Fase 2: Terugblikken op het handelen: wat gebeurde er concreet met mij, anderen? Wat wilde ik, 
wat deed ik, wat dacht ik en wat voelde ik?

Fase 3: Bewust worden van essentiële aspecten: wat zijn de antwoorden vanuit fase 1 en 2? Wat 
betekent dit nu voor mij en wat is een probleem of de positieve ontdekking?

Fase 4: Alternatieven en keuzes: wat kan ik anders doen?

Wat neem ik me voor?

Fase 5: Uitproberen: wat ga ik nu concreet anders doen en hoe?

Bron: Fred Korthagen / https://korthagen.nl/aandachtsgebieden/reflectie-
en-kernreflectie/

Werkwijze reflecteren: (in onderwijs & praktijkleren)



Tot slot: Van A naar BETER :-)!
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Nagestuurd wordt: PPP, literatuurlijst en beknopte bijlage 
Op tafel: Enkele boeken ter inspiratie en informatie
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Pauze
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Casus

Derde jaars student Marieke is 3 weken geleden gestart aan haar stageperiode op jouw afdeling / in jouw team en jij bent haar werk-
/praktijkopleider. Je hebt in de eerste week van de stage een positief kennismakingsgesprek met haar gevoerd. Marieke had zich goed 
voorbereid, haar stageplan met jou gedeeld en aan jou verteld welke stageopdrachten zij moest gaan behalen. Ze gaf aan dat deze 
stageplek niet haar eerste keuze was, maar zich hier overheen heeft gezet en zin had om veel te leren. 

Na een goede start merk je aan haar dat ze motivatieproblemen heeft, moeite heeft met het formuleren van persoonlijke leerdoelen en 
heel afwachtend is. Je plant met haar een voortgangsgesprek over deze zichtbare omslag in haar leerhouding en vanwege enkele 
negatieve reacties van collega's.

In groepjes met elkaar in gesprek: → Hoe ga je met Marieke oplossingsgericht in gesprek?

Ondersteunende vragen:

- Welke oplossingsgerichte vragen kun je aan Marieke stellen? 
- Hoe start je dit gesprek?
- Welke aanpak werkt het beste?
- Welke hulpbronnen zijn effectief? 
- Wat wil je bereiken in dit gesprek?

- Wat heb je nodig om jouw aanpak te effectueren?
- Wat zijn jouw verwachtingen en overtuigingen in het begeleiden van een student? Hoe parkeer je je eigen overtuigingen? 
- Hoe creëer je een veilig leerklimaat?

Ervaringen uitwisselen en handvatten toepassen
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Vul de hand in n.a.v. deze workshop mbt
oplossingsgerichte coaching van stagiaires:

Duim = Waar ben ik goed in? 

Wijsvinger = Wat neem ik mee uit deze workshop 
naar de dag van morgen? 

Middelvinger = “Fuck it!” Waarin ga ik mijzelf zéker 
in verbeteren? 

Ringvinger = Wat / wie gaf(ven) mij energie? Welk 
moment vond ik waardevol? 

Pink = Waarin wil ik nog groeien? En hoe laat ik 
anderen aanhaken bij dit onderwerp?

Terugkoppeling gesprekken &
Evaluatie 
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• Via de mail is de Forms enquête gestuurd

• Graag invullen t.b.v. ons scholingsaanbod 2022-’23

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RJMPhXjgfkac
XoTYLyCKxzbgPjarp2NBh1K0i1DAjAVUOFQwOTMxRlIyN09GQlUxWEg5
OUZBTDNYQS4u

DANK ook 
voor jullie 
komst!

Evaluatie
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Literatuur

Links: - zie ook bij de diverse sheets –

1. Kernkwaliteiten: https://zelforganisatiefabriek.nl/ofman-
kernkwadranten/

2. Ombuigen van weerstand: https://www.tripleimpact.nl/persoonlijk/7-
tips-hoe-u-met-weerstand-kunt-omgaan/

3. STARRT methode 
reflecteren: https://meesterschap.wordpress.com/2013/06/09/starrt-
methode/
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