
Overzicht kapstokken begeleide intervisie Eye Opener 
Inspelen op diversiteit van studenten binnen stagebegeleiding             
                   

OPLOSSINGSGERICHT COACHEN    

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. 

Belangrijke tips 
 

 Stel oplossingsgerichte vragen  
 Wat lukt er wel? 
 Vraag naar meer, naar details (wat nog meer, ja en, … ) – 

concretiseer 
 Gebruik ‘HOE’ (i.p.v. waarom) 
 Complimenteer  
 Bevestig  
 Ga op zoek naar voordelen 
 Maak gebruik van kleine stapjes 
 Zoek uitzonderingen, wanneer werkt iets wel 
 Betrek de context (studenten, collega’s)  
 Houding van niet-weten 

Oplossingsgerichte vragen: 
  

Verduidelijkingsvragen (vertel eens, kun je me uitleggen? …) 

Continueringsvragen (wat wil je behouden? waaraan wil je niets 
veranderen? …) 

Doelstellende vragen (wat is nuttig? wat wil je bereiken? …) 

Veranderingsvragen (wat maakt dat?, wat is er gebeurd sinds? …) 

Differentiatievragen (schaalvragen, zijn er momenten waarop het 
beter gaat? …) 

Vragen gericht op krachtbronnen (wat hielp de vorige keer? hoe 
deed je dat? …) 

Uitzonderingsvragen (wanneer lukte het voor het laatst? wat hielp 
toen? …) 

Toekomstgerichte vragen (wondervraag, probeer je eens voor te 
stellen, stel dat…) 

Relationele vragen (wat zou X zeggen? hoe zou Y reageren? …) 

Suggestieve vragen (zou het je helpen indien? heb je er ooit aan 
gedacht om? …) 

 

UDL   

http://www.siho.be/udl/ © afbeeldingen: CAST, 2014 

Formuleringen principes en richtlijnen geïnspireerd op SIHO (2014), Meirsschaut, Monsecour en Wilssens uit ontwerpversie Artevelde Hogeschool (2014)      

 

WAT? 

Herkenningsnetwerk 

 
Principe 1: Hoe bied je de informatie op 

verschillende manieren aan? 
 

HOE? 

Strategisch netwerk 

 
Principe 2: Hoe voorzie je 

verschillende mogelijkheden tot 
actie en expressie? 

WAAROM? 

Affectief netwerk  

 
Principe 3: Hoe creëer je 

betrokkenheid op verschillende 
manieren? 

R1  Hoe spreek je verschillende zintuigen 
aan?  
R2  Hoe verduidelijk je via taal/symbolen? 
Hoe bied je structuur aan? 
R3  Hoe bevorder je inzicht? 
 

 

R4  Hoe bied je verschillende 
mogelijkheden van verwerking en 
toepassing aan? 
R5  Hoe laat je de studenten op 
verschillende manieren competenties 
tonen? 
R6  Hoe bied je studenten 
ondersteuning om doelen en 
prioriteiten te stellen? 

R7 Hoe speel je in op interesse(s) van 
studenten? 
R8 Hoe stimuleer je inzet en 
doorzetting?  
R9 Hoe bied je studenten 
mogelijkheden om zichzelf in te 
schatten en bij te sturen? 
 

 

 

IDENTITEIT: Wie ben ik als stagebegeleider?   
Ofman, D. (2007). Hé, ik daar...?! Ontdek en ontwikkel je persoonlijke kernkwaliteiten met het kernkwadrant. Utrecht/Antwerpen : Kosmos Uitgevers. 

Welke kwaliteiten/talenten heb je ingezet?  

Hoe pak je jouw uitdagingen aan?  

Hoe ga je om met allergieën/valkuilen?  

http://www.siho.be/udl/

