
                                        

1 
 

 

Inspiratie voor het oplossingsgericht coachen   
In het begeleid intervisieconcept Eye Opener laten we ons inspireren door het oplossingsgericht werken. 

Hieronder geven we een kort overzicht van de belangrijkste regels die we hanteren bij het voeren van 

oplossingsgerichte gesprekken, gevolgd door de belangrijkste oplossingsgerichte vragen.  

We baseerden ons voor deze tekst op:   

 Cauffman, L., & van Dijk, D. J. (2011). Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs. Boom: 

Uitgeverij Lemma. 

 Visser, C. & Schlundt Bodien, G. (2009). Paden naar oplossingen. De kracht van oplossingsgericht 

werken. Driebergen-Rijsenburg: uitgeverij Just in Time Books. 

1. Voordelen van oplossingsgerichte gesprekken 
Er wordt steeds gesproken over deelnemer/student. Met deelnemer bedoelen we de persoon die de casus 

inbrengt in de begeleide intervisie. Je kan deze manier van werken ook vertalen naar begeleide intervisie 

of coachingsgesprekken met studenten. 

 Je gaat informatie ontvangen en kan aan de hand van het stellen van vragen het gesprek leiden 

naar mogelijke oplossingen. 

 Het is een uitnodigende manier om te communiceren. 

 Je laat zien dat je de mening/stem van de deelnemer/student waardevol acht; de 

deelnemer/student blijft de eigenaar van zijn oplossingen. 

 De focus ligt op de deelnemer/student en niet op jezelf en wat jij wil. 

 De deelnemer/student is meer gemotiveerd om de eigen inbreng te verwezenlijken dan hetgeen 

hem/haar wordt opgelegd. 

2. Tien categorieën oplossingsgerichte vragen  
In hun handboek ‘Oplossingsgericht werken in het onderwijs’ maken Cauffman en van Dijk (2011) een 

onderscheid tussen 10 soorten oplossingsgerichte vragen. Deze opdeling kan houvast bieden om vanuit 

het oplossingsgerichte referentiekader in gesprek te gaan. We maken hier wel de kritische bedenking dat 

dit eerder een didactische indeling is. Er zijn namelijk heel wat vragen die binnen verschillende categorieën 

ondergebracht kunnen worden.  

We benadrukken eveneens dat het belangrijk is om je bewust te zijn van het effect van de geformuleerde 

vragen. Oplossingsgerichte vragen zijn slechts een ‘middel’ om een bepaald ‘doel’ te bereiken. Doorheen 

het stellen van de vragen bepalen we in welke richting we de neus van de deelnemer/student zetten.  

Hieronder geven we een overzicht van de verschillende categorieën, telkens met een aantal voorbeelden. 

We maken de vertaalslag naar het centrale thema van Eye Opener: omgaan met diversiteit van studenten 

binnen stagebegeleiding. We lieten Taco Bals afbeeldingen maken om de categorieën van vragen te 

illustreren.  
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 Soort vraag Voorbeelden i.f.v. Eye Opener 

 

Verduidelijkingsvraag  
vragen om concretisering 
verduidelijking van een situatie 
 
 

Vertel eens hoe het er precies aan toe gaat. 
Kun je me uitleggen hoe je de voorbereiding maakt? 
(waar, wanneer, wat doe je?) 
 

 

Continueringsvraag  
vragen naar wat men wil behouden 
 

Wat moet er voor jou hetzelfde blijven binnen de 
begeleiding van studenten?  
Wat functioneert er zo goed in jouw stagebegeleiding dat 
je het wil behouden? 
Waar ben je zodanig aan gehecht zodat je er niets aan wil  
veranderen? 

 

Doelstellende vraag  
doel van het gesprek vastleggen vb. 
nuttigheidsvraag (2.1) 
 

Wat moeten we bespreken zodat dit gesprek voor jou 
nuttig is? 
Waar moeten we het over hebben om straks tevreden 
naar huis te gaan? 

 

Veranderingsvraag 
waar zie je verandering? 
 

Wat is er gebeurd sinds je jouw aanpak hebt veranderd?  
Waaraan hebben de studenten kunnen merken dat je een 
andere houding hebt aangenomen? (ook relationele 
vraag) 
Wat maakt dat je je zo veel beter in je vel voelt? 

 

Differentiatievragen  
vragen naar momenten waarin het 
beter gaat, vb. de schaalvraag (2.2.) 
 

Zijn er momenten waarop het beter gaat  (probleem 
minder aanwezig is)? Wat doe je dan anders? Wat merken 
de anderen dan op? Hoe reageren de anderen daar op? 

 

Vragen gericht op krachtbronnen  
vragen naar sterke kanten, naar 
mogelijke oplossingsmogelijkheden 
(competenties, talenten) 
 

Wat heeft je de vorige keer geholpen?  
Welke sterktes heb je van jezelf ingezet? Welke 
kwaliteiten?  

 

Uitzonderingsvraag  
vragen naar momenten waarop het 
uitzonderlijk goed ging 
 

Wanneer lukte het je voor het laatst om gericht met de 
diversiteit van studenten om te gaan? Wat heb je toen 
gedaan ter voorbereiding? Wat / wie hielp je er toen bij? 

 

Toekomstgerichte vraag  
vragen naar wat er anders zou zijn, 
indien het probleem zich niet 
voordeed, vb. de wondervraag (2.3) 
 

Probeer je eens voor te stellen dat je maximaal kon 
inspelen op de diversiteit bij de studenten: wat zou er dan 
anders zijn? Wat zou je dan anders doen? 

 

Relationele vraag 
vragen die zorgen voor 
perspectiefinname van andere 
betrokkenen 
 

Hoe reageren de studenten? 
Wat zouden de studenten zeggen? 

 

Suggestieve vraag  
vragen waarin je een 
voorstel/suggestie doet 
 

Zou het je helpen indien je  xxx zou doen/zou gebruiken? 
Heb je er ooit aan gedacht om het eventueel xxx aan te 
pakken?  
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2.1 De nuttigheidsvraag 
 

Dit is een voorbeeld van een doelstellende vraag. Wat maakt dit gesprek voor jou nuttig?  

Deze vraag kan eveneens gesteld worden na een de ingebrachte case.  Was dit gesprek voor jou nuttig? 

Indien ja, wat was er nuttig? Hoe is dat bruikbaar? 

Indien nee, wat zou nuttig zijn?  

 

 

 

2.2 De schaalvraag 
 

Schaalvragen worden heel vaak gebruikt en zijn misschien wel het meest opvallende oplossingsgerichte 

instrument. De schaalvraag is een interessant middel dat helpt om bruikbare informatie te verkrijgen. 

Belangrijk hierbij is dat het niet enkel om die ene vraag gaat, maar om alles wat je met die vraag wil 

bereiken (wat je wil te weten komen). De bijvragen die je stelt, zijn minstens even belangrijk want zij 

bepalen welke info je te weten komt.  

Bron afbeelding: 
http://oplossingsgerichtwerken.blogspot.be/
2010/05/activerend-evalueren.html 
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Enkele aandachtspunten bij de schaalvraag: 

 Vraag toestemming en bereid de ander voor. 

 Duid waarvoor ‘0’ (= het ergste/niets)  en ‘10’ ( = het hoogst haalbare) staan. De schaalvraag hoeft 

niet genoodzaakt van 0 tot 10 te zijn, je kan ook andere visualisaties gebruiken, vb. smileys, een 

berg, ladder, etc.  

 Vraag naar waar men op dit moment staat. 

 Accepteer ieder cijfer (vb. ook wanneer iemand ‘-2’ zegt). 

 Herhaal, bevestig, reageer enthousiast (vb. bij ‘-2’, ‘hoe slaag je erin om toch steeds naar school te 

komen?’). 

 Vraag naar wat er in het cijfer zit, het cijfer is een metafoor voor de inhoud ervan. 

 Aanvaard en accepteer alles wat de ander zegt (vb. door het te herhalen). 

 Gebruik vragen als ‘ ja, en wat nog meer?’. 

 Verruim het perspectief (vb. de andere docenten, de student, ouders, ...). 

 Eindig met : ‘wat zou een klein stapje vooruit kunnen zijn?’.  

 Concretiseer. 

Enkele voorbeelden van schaalvragen: 

 Successchaal 

 Motivatieschaal 

 Vertrouwensschaal 

 Zelfstandigheidschaal 

 Tevredenheidschaal 

 Ontwikkelingsschaal  

 (Zelf)beheersingsschaal 
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 Vooruitgangsschaal 

        

2.3 De wondervraag  
 

De wondervraag is een bekende oplossingsgericht techniek. Hij werd uitgevonden op een dag toen Insoo 

Kim Berg een therapiesessie deed met een cliënt met een ernstig probleem. Insoo wist niet goed hoe ze 

verder moest tijdens de sessie. Op een bepaald moment in het gesprek stelde ze een vraag en het 

antwoord was “Oh, daar zou een wonder voor nodig zijn!” en Insoo zei, “Nou, ja ….. stel je eens voor dat 

dat wonder zou gebeuren…” Insoo was verbaasd over hoe nuttig het antwoord dat volgde bleek te zijn. En 

vanaf dat moment begon de wondervraag zoals die nu bekend staat, zich te ontwikkelen. De wondervraag 

vraagt de cliënt om in detail te beschrijven hoe zijn situatie zou zijn als een wonder zou hebben 

plaatsgevonden en het probleem dat hij nu heeft zou zijn opgelost. De kracht van de vraag is dat hij de 

aandacht van de cliënt heel snel verschuift van het probleem naar de gewenste toekomst.  

De wondervraag is in feite een reeks vragen die als volgt gaat: “Mag ik je een vraag stellen die misschien 

een beetje vreemd is? Stel … dat nadat we ons gesprek beëindigd hebben jij naar huis gaat ….. en je dag 

afmaakt….. terwijl je doet wat je normaal doet… en dan ga je naar bed. En terwijl je slaapt … gebeurt er 

een wonder en de problemen waarvoor je hier nu zit zijn verdwenen. Maar je slaapt, dus je weet niet dat 

het wonder heeft plaatsgevonden. Als je morgen wakker wordt, wat zullen dan de eerste dingen zijn 

waaraan je merkt dat het wonder heeft plaatsgevonden?”. 

 

Aandachtspunten bij het stellen van een wondervraag 

 Vraag toestemming voor een ‘rare’ vraag. 

 Yes-set (ja-en) om voor te bereiden. 

 Accepteer alle antwoorden. 

 Vraag te concretiseren wat de deelnemer/student anders doet. 

 Perspectiefinname (wat doen de anderen anders?). 

 Gebruik werkwoorden als ‘kunnen’, ‘worden’, ‘willen’ en ‘doen’. 

 

Enkele varianten  

Je kan deelnemers/studenten die minder verbaal zijn een tekening laten maken, stripverhaal laten teken, 

de gewenste situaties laten knutselen, vastleggen via beelden, ... 

Oudere en wijzere versie van jezelf: je kunt de deelnemer/student de opdracht geven zich voor te stellen 

alsof hij vele jaren ouder en vooral ook wijzer is. Verder ziet hij er goed uit en is hij gezond.  Je geeft de 

deelnemer de opdracht om een wandeling met zijn jongere ik te maken en die te adviseren. Geef de 

‘jongere ik’ raad bij keuzes die hij moet maken, vraag om raad, ervaringen en waarschuwingen; zo ga je 

eveneens oplossingen activeren. 

http://interviewscoertvisser.blogspot.com/2007/11/interview-with-insoo-kim-berg.html
http://interviewscoertvisser.blogspot.com/2007/11/interview-with-insoo-kim-berg.html

