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Introductie
Tijdens de eerste jaren van de hogeschool of universiteit ondergaan nieuwe studenten een
intensieve periode van reflecteren over de toekomst en het plannen van hun loopbaan. Het komt
vaak voor dat het voor deze jonge mensen te moeilijk is zelf met al deze potentiële problemen om te
gaan. Wat ze nodig hebben, is de steun en aandacht van ouders, leerkrachten en coaches.
De studenten, die deelnemen aan het project ‘Career Learning as a Success Factor for Lifelong
Learning’ hebben duidelijk de behoefte benadrukt om hun persoonlijke, studie- of
loopbaangerelateerde problemen te kunnen delen met professionals die hun kunnen ondersteunen
en begeleiden. Na zorgvuldige analyse is er een coaching toolkit ontwikkeld om jonge mensen te
ondersteunen in het proces van het opbouwen van een carrière en het omgaan met
studieproblemen.
De rol van een coach kan worden aangenomen door een leerkracht, adviseur of medestudent. Het
coachingsproces van een student door een medestudent draagt bij aan het ontwikkelen van een
meer analytische aanpak, een positieve kijk op systematische carrièreplanning en een open en
vertrouwelijke sfeer.
De hier gepresenteerde leermaterialen laten iedereen zien dat:
we allemaal beschikken over bepaalde middelen om met problemen om te gaan;
werken aan een positief toekomstbeeld ons dichter bij het vervullen van onze dromen en
carrièreplannen brengt;
inzetbaarheid en aantrekkelijk zijn op de arbeidsmarkt niet alleen afhangt van een diploma en
studieresultaten, maar ook grotendeels van persoonlijke kwaliteiten en competenties.
Leerresultaten
De leermiddelen zijn opgedeeld in 2 modules. Deze bevatten oefeningen, omschrijvingen en uitleg.
De twee modules kunnen als één lang traject of apart worden gebruikt, afhankelijk van voorkeuren,
behoeftes en beschikbare tijd.
Over het algemeen wordt er verwacht dat de deelnemer door middel van de modules:
inzicht krijgt in wat coaching inhoudt;
inzicht krijgt in wat een oplossingsgerichte aanpak is, in tegenstelling tot een probleemgerichte
aanpak;
leert werk- en loopbaangerelateerde problemen via coachingstechnieken te herkennen;
in staat is om loopbaangerelateerde en persoonlijke doelen te visualiseren en te definiëren;
in staat is om gebruik te maken van non-suggestieve vraagtechnieken om iemand anders of
zichzelf te ondersteunen in onafhankelijk denken en conclusies te vormen;
gebruik kan maken van de eigenschappen om zijn gewenste carrièredoelen te bereiken;
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leert om zich te concentreren op het vormen van oplossingen in plaats van probleemanalyse in
het proces van het bereiken van loopbaangerelateerde doelen.
De Doelgroep
Dit traject is bedoeld voor leerkrachten, trainers en adviseurs, die werken met jonge mensen van 1822 jaar, studerend aan een mbo, hogeschool of universiteit.
Gebruik van het leermateriaal
Het leermateriaal is bedoeld om gebruikt te worden tijdens korte bijeenkomsten tussen jonge
mensen, individueel of als groep, of tijdens een langere werkgroep. Leerkrachten, adviseurs of
pedagogische specialisten kunnen het materiaal inzetten in de gepresenteerde vorm of in een
aangepaste vorm die past bij de groep waarmee ze werken.
De oefeningen betrekken de deelnemers op een actieve manier en geven ruimte om zowel de rol van
de ondersteunende coach als die van de gesteunde persoon te spelen. Daarnaast bieden ze de
deelnemers de kans om hun problemen, dromen en toekomstplannen te delen, met name hun
carrièreplannen en zorgen. Dit creëert een open en vertrouwde sfeer in de groep. Het leermateriaal
kan aangepast worden voor individueel gebruik.
De duur van de oefeningen berust op een schatting en kan variëren afhankelijk van de grootte van de
groep, het werktempo en andere randfactoren.
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De Definitie van Coaching: International Coaching Federation
In de zoektocht naar het concept coaching is het aan te bevelen om de definitie van de International
Coaching Federation, een wereldwijde organisatie voor professionele coaches, te bekijken.
“De ICF definieert coaching als het samenwerken met cliënten in een uitdagend, creatief leerproces
dat hen inspireert om het maximale uit hun professionele en persoonlijke potentieel te halen.”1

Bij het werken met een cliënt wordt er van een coach verwacht dat deze:
ontdekt wat de cliënt wil bereiken, dit verheldert en zich hier op afstemt;
aanmoedigt tot een persoonlijke ontdekkingstocht;
cliëntgegenereerde oplossingen en strategieën ontlokt;
de cliënt verantwoordelijk en aansprakelijk houdt.2
Met deze richtlijnen kunnen coachingmethodes op verschillende vlakken toegepast worden:
persoonlijk, professioneel en zelfs in de gezondheid. Het is belangrijk te onthouden dat coaching een
partnerrelatie is gebaseerd op de vrije wil van de cliënt, en dat het respect omhelst voor iedere
cliënt, hun individualiteit, behoeften en keuzes.
Loopbaancoaching
Loopbaancoaching kan effectief gebruikt worden door mensen die hun loopbaan aan het plannen en
opbouwen zijn. Het laat een cliënt op een onafhankelijke, verantwoordelijke en doordachte manier
zijn eigen carrièreweg vormen. Een coach vergezelt zijn cliënt in het proces van loopbaankeuze en
beslissingen maken en geeft ondersteuning bij:
het plannen van een carrière en het voorbereiden van een strategie om deze te
verwezenlijken;
het identificeren van de sterke en zwakke kanten van de cliënt;
het creëren van een netwerk van contacten, dat nodig is voor de zoektocht naar een baan en
loopbaanontwikkeling;
het werken aan het beeld van de cliënt over wat belangrijk is op de arbeidsmarkt en in zijn
persoonlijke leven.
Van een coach wordt verwacht dat deze de cliënt inspireert om onafhankelijk de eigenschappen die
hij altijd al had te benutten, die behulpzaam kunnen zijn voor het ontwikkelen van een loopbaan. De
coach kan informatie delen met de cliënt, maar de consequenties van hun beslissingen zijn de
verantwoordelijkheid van de cliënt. Het is cruciaal dat de coach geen suggestieve adviezen geeft over
wat er moet gebeuren. Hij stimuleert de cliënt tot het oplossen van zijn eigen problemen. Hoe
1

http://www.coachfederation.nl/what_is_icf_D.htm

2

http://www.coachfederation.nl/what_is_icf_D.htm
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onafhankelijker de cliënt is in het ontwerpen van een carrièrestrategie, des te gewilliger deze zal zijn
om hem ook daadwerkelijk uit te voeren. Van een goede coach wordt verwacht de juiste vragen te
stellen, niet de cliënt van antwoorden te voorzien.
Conversatie als Coaching Tool
Conversatie is de basis van individuele coaching en groepscoaching. Door het houden van een
vakkundig gevormde dialoog wordt de cliënt in staat gesteld om maatregelen te nemen die
verandering teweegbrengen en deze te plannen en uit te voeren. Er is geen nauwkeurig omschreven
kader voor een coachingsgesprek.
Tijdens een coachingsdialoog kan de coach een discussie initiëren met betrekking tot een specifiek
probleem van de cliënt of een andere perceptie van het probleem uitlokken bij de cliënt. De coach
kan de cliënt ondersteunen in het ontwikkelen van een nieuwe kijk op zaken om zo nieuwe kansen te
creëren in het vinden van oplossingen. De coach wordt geacht de cliënt te voorzien van feedback; die
constructief, vriendelijk en inspirerend van aard is, zodat de cliënt verder kan gaan met het
ontwikkelingsproces. Onthouden moet worden dat coaching geen therapie is, maar een
ondersteunend proces van positieve verandering.
De richtlijnen en regels betreffende coaching staan in The Chartered Chapter of the International
Coaching Federation.

De Oplossingsgerichte Benadering van Coaching
De Oplossingsgerichte benadering is cliëntgeoriënteerd, gericht op oplossingen voor de toekomst.
Het respecteert de autonomiteit van de cliënt in het definiëren van doelen en manieren om deze te
bereiken. Deze toekomstgeoriënteerde aanpak betrekt ook het verleden. Eerdere ervaringen van de
cliënt worden gezien als een bron van positieve invloeden en competenties die al eens eerder
succesvol zijn gebruikt om problemen op te lossen en potentieel ingezet kunnen worden in de
toekomst. Het proces behelst het loslaten van het zoeken naar een oorzaak van het probleem en
stimuleert de cliënt tot het vinden van acceptabele oplossingen.
De Oplossingsgerichte Benadering begint met een paar belangrijke aannamen:
Verandering is niet te voorkomen in het leven. We kunnen leren om veranderingen positief
te gebruiken.
Mensen hebben het recht op een individuele perceptie van realiteit en op waardering voor
hun unieke perspectieven.
De focus leggen op een oplossing kan effectiever zijn dan focussen op het probleem. Weten
wat de oorzaak is geeft geen garantie voor het vinden van een oplossing.
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Er zijn al bestaande oplossingen die gevonden en gebruikt kunnen worden. Mensen bezitten
mogelijkheden en competenties welke ze kunnen gebruiken om positieve verandering
teweeg te brengen.
Het is eenvoudiger om grip te krijgen op kleine veranderingen die op langere termijn een
grotere impact hebben op de toekomst.

De methodologie is weergegeven door Paul Z. Jackson en Mark McKergow in het SIMPLE model:
1. Solutions not problems (Oplossingen, geen problemen)
Het model is sterk gericht op oplossingen. Het moedigt aan tot een oplossingsgeoriënteerd
gesprek met de cliënt en geeft de cliënt een uitgangspunt in de zoektocht naar oplossingen.
2. In-between: the action is in the interaction (De actie zit in de interactie)
Terwijl je zoekt naar bestaande oplossingen is het nuttig een benadering aan te nemen die
ons vertelt dat dingen onderling afhankelijk zijn. Het is dus effectief om mensen de vrijheid te
geven kleine veranderingen te doen, die hun invloed hebben op talloze onderling
afhankelijke elementen en daardoor een grotere verandering tot gevolg hebben.
3. Make use of what’s there (Maak gebruik van wat er is)
We moeten leren hoe we bestaande antwoorden en oplossingen kunnen herkennen; kijk
naar wat er is dat nuttig kan zijn en goed werkt.
4. Possibilities: past, present and future (Mogelijkheden: verleden, heden en toekomst)
Het afleiden van de ervaringen middelen uit het verleden die de cliënt al bezit, en het
focussen op de huidige positieve acties van de cliënt en op wat zij echt willen, zal de cliënt
helpen een kleine stap te zetten richting een gewenste toekomstige visie van de situatie.
5. Language: simply said (Taal: simpel gezegd)
Simpel, begrijpelijk en positief taalgebruik, dat het gedrag en succes in plaats van de
intelligentie of het karakter van de cliënt complimenteert, stelt de cliënt in staat een open
houding te ontwikkelen tegenover mogelijke inherente veranderingen. Het proces van het
opbouwen van het vertrouwen van de klant dat het voor hem/haar mogelijk is positief te
veranderen helpt bij het realiseren van die mogelijke verandering.
6. Every case is different (Elk geval is anders)
Een individu dient gerespecteerd te worden in de zoektocht naar wat werkt, aangezien
verschillende dingen werken voor verschillende mensen. Autonomie bij het kiezen van een
oplossing helpt ons dit te accepteren en steunt ons bij het nastreven van de gewenste
verandering.

9

Coaching voor Loopbaanleren

Vier Oplossingsgerichte Competenties
Een interessant Oplossingsgericht Model van Vier Competenties is dat van Gwenda Schlundt Bodien.
Het model bestaat uit vier competenties – hulp, leiding, training en instructie – die in verschillende
situaties kunnen worden gebruikt, afhankelijk van waar de cliënt autonomie heeft wanneer hij
keuzes maakt, en waar zij beperkt worden door externe doelen of externe procedures die worden
opgelegd.
Hulp wordt gebruikt in het proces wanneer cliënten worden gesteund in het formuleren van hun
doelen en het ontdekken van manieren om deze te bereiken.
Leiding wordt gebruikt wanneer cliënten worden beperkt door opgelegde externe doelen, maar
toch de vrijheid hebben zelf te kiezen welke manieren voor hen werken om hun doelen te
bereiken.
Training wordt gebruikt in het proces waarin cliënten de autonomie hebben hun eigen doelen te
definiëren, maar door externe grenzen worden beperkt met betrekking tot hoe deze doelen te
bereiken.
Instructie wordt gebruikt wanneer cliënten worden beperkt door zowel externe doelen als
externe manieren om deze te bereiken.
Het model kan de cliënt middelen bieden die in veel situaties zeer nuttig kunnen zijn, waaronder de
werkomgeving waar we vaak beperkt worden door externe doelen of procedures. Het materiaal dat
hier wordt gepresenteerd, gebruikt echter een selectie opdrachten van het Vier Oplossingsgerichte
Competenties model die in hun opvatting dicht bij de manier van coachen staan, die cliënten
keuzevrijheid geven in zowel het bepalen van doelen en de manieren waarop zij die willen behalen.

Oplossingsgerichte Coachrichtlijnen
De ideeën van Brief Coaching en de SIMPLE methode verschaffen coaches begeleiding bij het
aannemen van een Oplossingsgerichte benadering van wat te doen en wat niet te doen:
Werk met het verhaal van de cliënt, en voorkom pogingen te begrijpen wat er werkelijk aan de
hand is.
Vergeet niet het gesprek richting potentiële oplossingen te sturen. Concentreer je niet op
problemen.
Zoek naar positieve en nuttige interacties.
Werk met de cliënt aan de ontwikkeling van een voorkeursbeeld van de toekomst. Voorkom het
voorstellen van ideeën over wat de cliënt moet doen.
Neem aan dat de cliënt echt weet wat hij/zij wil. Accepteer de manier van de cliënt om een doel
te bereiken als de enige ideale manier.
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Vertrouw erop dat de cliënt, met behulp van de middelen die hij/zij bezit, in staat is
langzamerhand het gewenste doel te bereiken. Coaches vergroten het probleem dus niet uit,
maar werken met wat er is.
Probeer nuttig te zijn en leg de volledige autonomie bij de cliënt om een optie te accepteren of
weigeren. Vermijd elke actie of uitspraak die de autonomie van de cliënt in gevaar kan brengen.
Wees als coach positief en optimistisch. Complimenteer je cliënten met hun succesvolle
uitvoering en pogingen de situatie te verbeteren.
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Aantekeningen Docent – MODULE 1
Doelen

Tijd

Opmerkingen

Vind een
persoon die …

Integratie van de
deelnemers

25-30
minuten

Contract

Regels voor
samenwerking
opstellen tijdens de
werkgroep.

30 – 45
minuten

Het is mogelijk de
Kopieën van activiteiten
activiteit te
verlengen en de
deelnemers in
kleinere groepen te
laten discussiëren.
Deelnemers kiezen
degene die gaat
presenteren aan de
hele groep en
individuele
deelnemers.
Voordat de activiteit Schoolbord, papier,
begint is het
markeerstiften
waardevol de theorie
van coachen en de
coachingprincipes te
presenteren.

Werken met
Beeldspraak 1 –
tekenen

Vaardigheden
ontwikkelen om van
perspectief te
veranderen.

90 – 120
minuten

Neurologische
Niveaus volgens
Robert Dilts

Probleem herkennen 45 – 60
en de middelen
minuten
zoeken om ermee om
te gaan.
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Het is belangrijk
Markeerstiften,
deelnemers aan te
kleurpotloden, kranten,
moedigen creatief te gekleurd papier, lijm,
zijn.
scharen, grote vellen
karton (2 voor elk team).

Het is belangrijk dat Schoolbord, papier,
deelnemers de kans markeerstiften, de
krijgen de rol van
vragenlijst.
zowel coach als cliënt
te spelen.
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Een
Verandering van
Perspectief –
Werken met
Beeldspraak 2

Vaardigheden
45 – 60
ontwikkelen om een minuten
andere perceptie van
het probleem te
krijgen.

Deelnemers dienen
deze activiteit indien
mogelijk in een
vertrouwelijke sfeer
uit te voeren,
bijvoorbeeld op de
gang of buiten.

Werken met
Hulpmiddelen

De vaardigheid
herkennen en
ontwikkelen om
bestaande middelen
te gebruiken om
persoonlijke
strategieën op te
stellen voor het
omgaan met een
moeilijke situatie.

Elke deelnemer kan De vragenlijst voor de
het individueel doen; coach.
het kan ook als
huiswerk gebruikt
worden.

45 – 60
minuten
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Aantekeningen Docent – MODULE 2
Doelen

Tijd

Opmerkingen

Materiaal

De middelen te
bepalen die we
kunnen gebruiken om
een positieve
interactie te hebben
met anderen, en om
vertrouwen en een
positieve relatie met
een ander persoon
op te bouwen.
Begrijpen en leren
hoe belangrijk het is
een kleine stap te
zetten richting het
realiseren van
positieve
veranderingen.

20
minuten

Het is belangrijk dat
deelnemers de kans
krijgen de rol van
zowel coach als
cliënt te spelen.

De vragenlijst voor de
coach.

Wat Maakt een
Verschil?

Verschillen
herkennen tussen
een
probleembenadering
en een
oplossingsgerichte
benadering.

15-20
minuten

Positief
Toekomstperspectief: een
Kettingvraag
Opdracht

Leren hoe je vragen
20
stelt om het
minuten
gewenste
toekomstbeeld van
de cliënt te
ontdekken als een
bestaand probleem is
verdwenen.

De
Wondervraag
Opdracht

De cliënt helpen de
20
situatie te
minuten
visualiseren wanneer
het probleem is
opgelost, en de
eerste stap te
bepalen die hij/zij kan
zetten om dichter bij
het gewenste doel te
komen.

Succesoriëntatie

Het Vijf
Stappen
Interview

20
minuten

Een handout met de
vragen van het vijf
stappen interview.

(per
gesprek)
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Het is belangrijk dat Geen
waarnemers nuttige
feedback doorgeven
aan de deelnemers
zodat zij hun acties in
de toekomst kunnen
corrigeren.
Het is belangrijk te
benadrukken dat de
cliënt naar
antwoorden zoekt;
de coach weerhoudt
zich van het geven
van advies.

Geen

Hand-out met vragen.
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Versterken van
Hulpmiddelen
en Successen

Positieve waarden,
die nodig zijn voor
het bereiken van een
doel, herkennen en
versterken.

20-25
minuten

De Vooruitgang
Meten

De vooruitgang
20
bekijken die de cliënt minuten
heeft gemaakt.

Vragen voor de coach.

Oplossingsgerichte
Trainingsprincipes

Leren van en
20 – 30
terugkijken op de
minuten
trainingsprincipes van
de Oplossingsgerichte
benadering.

Een hand-out met
trainingsprincipes.
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Het is belangrijk in
Handouts voor
kleine groepen van
waarnemers en een
hooguit drie of vier
coach.
personen te werken.
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Introductieactiviteiten
Vind een persoon die ...
Duur
25-30 minuten
Materiaal
Een tafel voor elke deelnemer
Introductie
Het is voor deelnemers altijd fijn elkaar iets beter te leren kennen. Zelfs als de groep bestaat uit
mensen die elkaar al kennen, dan kunnen ze door middel van deze opdracht nog iets meer te weten
komen over hun houding tegenover de kwesties die later besproken zullen worden.

Doel
Een eenheid maken van de groep en het onderwerp introduceren. De opdracht bevat elementen die
de te bespreken kwesties introduceren, dus mensen kunnen elkaar ontmoeten, het ijs breken en op
een vriendschappelijke, niet te serieuze manier ingeleid worden in de kwesties.
Instructies
Verdeel de tafels over alle personen over de tafels. Vraag hen andere deelnemers te benaderen,
groeten en praten over een kwestie uit de tabel, en laat hen vragen of de ander het met de stelling
eens is. Zo ja, vraag de persoon om te tekenen en zich tot een andere persoon te wenden.
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Vind een persoon die het met één van de volgende stellingen eens is. Praat even met de persoon en
laat hem of haar tekenen in het vak van de stelling waarmee hij/zij het eens is. De opdracht is
afgerond als je net zoveel handtekeningen hebt als er stellingen zijn in de tabel.

Werkt aan het
Werkt systematisch aan
verbeteren van
zijn/haar imago
zijn/haar communicatievaardigheden

Gelooft dat het
verbeteren van
competenties en
zwaktes aanpakken
helpt bij het leggen van
een carrièrepad

Weet dat het leggen van
een carrièrepad een
levenslang proces is dat
niet eindigt met het
kiezen van een baan

Is positief over zijn/haar Is bereid anderen te
toekomstige carrière
helpen om problemen
en moeilijkheden op te
lossen

Denkt dat leren helpt bij Denkt dat hij/zij
het leggen van een
empathisch is
carrièrepad

17

Staat open voor
verschillen in gedrag en
houding
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Contract
Duur
30-45 minuten
Materiaal
Whiteboard, papier voor flip-over, markeerstiften
Introductie
Coachingactiviteiten vereisen het vaststellen van concrete regels/een basis voor samenwerking. Of
het nu gaat om individuele el of groepscoaching, een contract tussen de coach en de deelnemers van
het proces is nodig. Het overeenkomen van een contract betekent dat het coachen een duidelijk
vastgesteld tijdsbestek heeft en is gebaseerd op vertrouwen en regels, die door beide partijen zijn
uitgewerkt. Daarnaast maakt een contract het mogelijk het coachen te beëindigen als een van beide
partijen vindt dat opgestelde regels zijn overtreden of verbroken.
Doel
Het proces van het vaststellen van algemene regels geeft de studenten de gelegenheid vertrouwen
op te bouwen en een gevoel van verantwoordelijkheid te ontwikkelen voor de gebeurtenissen die
tijdens de bijeenkomst zullen plaatsvinden. Het contract verhoogt de betrokkenheid van de
deelnemers in het coachingproces.

Instructies
Alle deelnemers werken samen.
Deel I (10-15 minuten)
Geef suggesties over hoe een contract tussen de coach en de deelnemers van het proces kan worden
opgesteld, gebaseerd op de coachingregels die eerder in de theoretische introductie zijn
gepresenteerd. Leg uit waarom het opstellen van een contract belangrijk is voor het succes van het
proces. Leg uit dat er tijdens het proces situaties zullen zijn waarin de deelnemers elkaar zullen
coachen, en dat het contract daarbij een nuttig middel zal blijken.
Deel II (20-30 minuten)
Verdeel de groep in teams (elk 4 of 5 mensen). Elke groep krijgt een vel papier en markeerstiften.
Deelnemers werken in groepen en bedenken hun eigen regels die de werkgroep zouden moeten
leiden.
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Module 1: Problemen Herkennen & Oplossingen Zoeken

Werken met beeldspraak 1 – tekenen
Duur
90-120 minuten
Materiaal
Markeerstiften, kleurpotloden, kranten, gekleurd papier, scharen, grote vellen Bristol papier (2 per
deelnemer).
Introductie
Beeldspraak, zowel linguïstisch als visueel, moedigt mensen aan een bepaalde situatie vanuit een
ander, vaak verrassend en onverwacht, perspectief te zien. De problemen die mensen tegenkomen
kunnen door middel van beeldspraak op nieuwe manieren (atypisch of creatief) geanalyseerd
worden. Hierdoor duiken er verschillende representaties van een probleem op in de vorm van
beeldspraak.

Doel
Coachingrelaties zijn voornamelijk gebaseerd op conversatie. In deze opdracht zijn de deelnemers
elkaars coaches. Door het gebruik van conversaties en beeldspraak ondernemen zij samen actie om
het probleem te herkennen, beschrijven en middelen te vinden om hen in staat te stellen het
probleem op te lossen.
Het doel van de opdracht is vast te stellen wat de loopbaanproblemen zijn waarmee de deelnemers
worstelen (d.w.z. problemen met het kiezen van het juiste onderwijs of toekomstige carrière), de
huidige situatie analyseren en de ideale situatie te definiëren.

Meedoen aan de opdracht geeft deelnemers een mogelijkheid te leren hoe ze moeten samenwerken
en hulp moeten zoeken bij het oplossen van een probleem. Het stelt hen in staat te beseffen dat
groepswerk de mogelijkheid biedt om verschillende interessante en vernieuwende visies te
analyseren, patronen te doorbreken en hun creativiteit te vergroten. De deelnemers gebruiken hun
hele verstand om met een probleem om te gaan door middel van beeldspraak en coaching.
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Instructies
Werk in groepen.
Deel 1 (5-10 minuten)
Vraag de deelnemers om teams te vormen (4 of 5 personen per team). Elk team krijgt hetzelfde
materiaal.
Deel 2 (10-15 minuten)
Stimuleer de deelnemers in het eerste deel van de opdracht in groepen samen te werken en een
probleem te benoemen dat die zij zijn tegenkomen op hun carrière- of onderwijspad. Het is
belangrijk dat de deelnemers een probleem vinden dat echt is en belangrijk, en dat betrekking heeft
op alle teamleden.

Deel 3 (25-30 minuten)
Wanneer elk team een probleem heeft bepaald, vraag hen dan dit probleem met behulp van de
gegeven materialen te presenteren in de vorm van een collage. Moedig hen aan creatief te zijn.

Deel 4 (10 – 20 minuten)
Voordat de resultaten van de opdracht worden besproken, presenteren de deelnemers hun werk en
beschrijven de problemen die zij uitbeelden.
Voorbeelden van nuttige vragen:
Wat beeldt jullie werk uit?
Wat is de aard van het probleem dat jullie beschrijven?
Hoe kun je met dit probleem omgaan?
Heeft de groepsanalyse over mogelijke manieren om een probleem op te lossen je tot nieuwe
ideeën gebracht waar je tijdens de individuele analyse niet op bent gekomen?
Welke stappen kunnen worden gezet om het probleem op te lossen?
Wat zou de eerste stap zijn tot het bereiken van het doel?
Wie of wat kan je helpen het probleem op te lossen?
Maakt het uitbeelden van het probleem het makkelijker op te lossen?
Hoe stel je je de situatie voor nadat het probleem is opgelost?
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Deel 5 (25-30 minuten)
Vraag de deelnemers opnieuw een collage voor te bereiden, die dit keer de situatie uitbeeldt nadat
het probleem is opgelost.
Deel 6 (15 minuten)
Stimuleer de deelnemers hun werk te tonen. Gebruik nuttige vragen:
Stimuleert positieve uitbeelding van het probleem jou om actie te ondernemen?
Welke gevoelens heb je bij de uitbeelding van een situatie waarin het probleem niet bestaat?
Kunnen die gevoelens in evenwicht worden gehouden door het probleem op te lossen en een
ideale situatie te bereiken?
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Neurologische Niveaus volgens Robert Dilts
Duur
45-60 minuten
Materiaal
White board, papier voor flip-over, markeerstiften, een lijst met coachingsvragen
Introductie
Tevredenheid en een gevoel van samenhang op alle vlakken van het leven helpen ons om effectief te
functioneren. Volgens Robert Dilts beïnvloeden moeilijkheden op een vlak van menselijke activiteit
alle andere vlakken. Robert Dilts introduceert neurologische niveaus die elkaar doordringen in het
gebied van menselijke activiteit. Een probleem dat zich op een niveau voordoet, werpt zich op
andere niveaus. De taak van een coach is de cliënt te helpen die niveaus te stabiliseren door het
probleem te identificeren en manieren te vinden om het op te lossen.
Doel
Deelnemers aanmoedigen hun eigen activiteit te analyseren, die verbonden is met onderwijs en het
leggen van hun carrièrepad in het kader van situaties die misschien moeilijk voor hen zijn. Denk na
over de volgende vragen:
Op welke kring van het leven hebben die problemen betrekking?
Waar zoek je naar middelen die deelnemers helpen met moeilijkheden om te gaan?
Instructies
Deel I
Presenteer de neurologische niveaus van Robert Dilts aan de deelnemers. Leg uit hoe belangrijk het
is balans te hebben op alle vlakken van het leven en op alle niveaus van activiteit om succesvol te
functioneren.
Neurologische Niveaus volgens Robert Dilts:
doel, missie, spiritualiteit (hogere doel dat menselijke activiteit dient);
identiteit (individuele karakter, uniciteit van elk mens);
waarden (regels, opvattingen die een persoon door het leven leiden);
vaardigheden (talenten, vaardigheden, bekwaamheden die het dagelijks leven helpen);
gedrag (activiteiten, ondernomen acties, reacties op alledaagse situaties);
omgeving (de context van menselijke activiteit: plaats, tijd, omgeving) .
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Deel 2 (5-10 minuten)
De deelnemers vormen zelf paren tweetallen, zodat er teams ontstaan met mensen die elkaar
vertrouwen. Een persoon neemt de rol van coach op zich, de ander presenteert het probleem. Vraag
de deelnemers een probleem te presenteren dat gerelateerd is aan hun opleiding of carrièrepad.
Daarna wisselen ze van rol.
Geef elke deelnemer een lijst met nuttige vragen, maar benadruk dat het tijdens de conversatie altijd
goed is je intuïtie te volgen en ontvankelijk te zijn voor het probleem van de ander.

Deel 3 (25- 30 minuten)
Vertel de deelnemers dat zij in het proces van vragen stellen moeten proberen een analyse van alle
neurologische niveaus te gebruiken om hun partner te helpen de middelen te vinden die hen zullen
zal helpen het probleem op te lossen.
Benadruk het feit dat het belangrijk is niet hun partner te adviseren, maar zich te richten op het
formuleren van vragen die hen kunnen kan helpen zelf het probleem op te lossen.
Voorbeelden van nuttige vragen:
Wanneer, waar en op welk moment wil je begrijpelijker zijn? Wat heb je gemerkt in je
omgeving? Hoe beïnvloedt dit jou? Welke conclusies kun je trekken uit je omgeving? Wat ga
je doen om begrijpelijker te zijn? Hoe wil je reageren?
Welke vaardigheden heb je/wil je graag hebben? Hoe wil je je middelen gebruiken om
duidelijker te zijn? Wat kun je zeggen over je vaardigheden? Wat was geweldig? Wat dien je
te verbeteren?
Wat is de relatie tussen jouw acties en waarin je gelooft? Komen je overtuigingen overeen
met wat je doet? Welke waarden zijn belangrijk?
Welke nieuwe overtuigingen en/of waarden kun je ontwikkelen op basis van wat je hebt
doorgemaakt? Hoe beïnvloeden de nieuwe waarden jouw oude waarden?
Je hebt een activiteit voltooid. Hoe heeft dit je identiteit (de persoon die je bent) beïnvloed?
Ben je nog steeds dezelfde persoon? Wil je iets van jezelf veranderen?
In naam van welke idealen heb je deze activiteit gedaan? Heb je dat in naam van een ideaal
gedaan of om een andere reden?
Deel 4 (5-10 minuten)
Voltooi de opdracht door de deelnemers hun ervaringen met het werken in paren tweetallen te laten
delen. Herinner ze aan hun recht op privacy.
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Een Verandering van Perspectief – Werken met Beeldspraak 2
Duur
45- 60 minuten
Materiaal
Coachkaart
Introductie
Een verandering van perspectief, een poging naar je eigen, vaak denkbeeldige zwakte te kijken, kan
helpen het ongewenste gedrag aan te passen of zelfs uit te schakelen. Het gebruiken van je
verbeelding bij het ontwerpen van gewenst gedrag draagt bij aan de effectiviteit van menselijke
activiteit.

Doel
Studenten hebben een kans hun eigen zwaktes het hoofd te bieden en te werken aan die punten van
hun gedrag, die ze graag zouden willen veranderen. Het projecteren van een ander perspectief op
een bepaald gedrag met behulp van de metaforische benadering bevordert zelf-analyse. Werken in
paren tweetallen bevordert het gevoel van vertrouwen tussen de deelnemers en creëert gunstige
omstandigheden voor een gedeelde analyse van het ongewenste gedrag.

Instructies
Deel 1:
Werk in paren tweetallen.
De studenten maken zelf parentweetallen. Een persoon neemt de rol van coach op zich, de ander is
de cliënt die een bepaald gedrag wil veranderen. Daarna wisselen de deelnemers van rol.

Geef de studenten, die coach zijn, kaarten met informatie die hen helpt het gesprek te leiden.
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Coachkaart:
Stimuleer de cliënt het ongewenste gedrag dat hij/zij graag wil veranderen te beschrijven.
1. Als kind droomde je er misschien van om acteur/actrice worden. Denk eens terug aan die
dromen. Stel je voor dat je in de bioscoop zit en van buitenaf naar jezelf kijkt. De film die je
bekijkt is in zwart-wit, en jij speelt een persoon die veel problemen heeft. Het weer in de film is
echt verschrikkelijk. Het is donker en troosteloos.
2. Hoe voel je je terwijl je deze film bekijkt? Beschrijf je gevoelens. Zou je die rol graag verder
spelen? Wat maakt het zo deprimerend?
3. Opeens krijg je de kans een nieuwe, blije en optimistische film te maken.
4. Hoe wil je dat de persoon die je nu speelt zichzelf presenteert/gedraagt? Waar droomt hij/zij
van? Wat zijn zijn/haar waarden?
Deel 2: (30-45 minuten)
Observeer de studenten tijdens hun werk.
Deel 3 (5 minuten)
Vraag de deelnemers om zowel hun meningen en gevoelens als de uitwerking van de opdracht te
delen.
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Werken met Hulpmiddelen
Duur
45-60 minuten
Middelen
Vragen voor een coach
Introductie
Het omgaan met moeilijkheden over onze opleiding of toekomst hangt af van het hebben van de
kracht en middelen die nodig zijn om problemen op te lossen. Het is belangrijk te beseffen dat we de
benodigde hulpmiddelen al bezitten; het enige dat we moeten doen is deze vinden.
Doel
Deelnemers helpen om zelf-analyse uit te voeren dieat zal leiden tot het vinden van de middelen die
nodig zijn om problemen op te lossen, en het versterken van de positieve eigenschappen van die
studenten die moeite hebben met problemen om te gaan. De deelnemers hebben de kans elkaar te
steunen in de zoektocht naar middelen en hun positieve karaktertrekken te versterken, terwijl ze
inspirerende feedback geven en ontvangen.
Instructies
Werk in parentweetallen.
Deel 1 (10 minuten)
De studenten maken naar eigen voorkeur parentweetallen. Een persoon neemt de rol van coach op
zich, de ander is de cliënt die praat over het gedrag dat hij/zij wil veranderen. De deelnemers
wisselen daarna van rol.
Geef de coaches kaarten met informatie om het gesprek te leiden. Stimuleer hen de vragen op een
intuïtieve manier te gebruiken en ze aan individuele behoeften aan te passen.
Deel 2 (30-40 minuten)
Vertel de deelnemers dat moeilijkheden, problemen en ongelukken bij iedereen voorkomen. Terwijl
we voor moeilijkheden staan, hebben we vaak geen goede ideeën hoe we deze moeten aanpakken.
In zulke gevallen is het nuttig te denken aan een situatie uit het verleden, waarin we een probleem
succesvol hebben aangepakt. Wat of wie heeft ons toen geholpen? Welke karaktereigenschappen,
gesteldheid en acties bleken nuttig in het proces? Vraag de deelnemers naar een situatie waarin ze
een probleem met succes hebben opgelost. Zet een discussie in parentweetallen op (studenten
gebruiken de kaarten met vragen), stel voor om van rol te wisselen.
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Vragen voor de coach:
Kun je me vertellen over een moeilijke situatie waar je onlangs voor kwam te staan?
Ik zou deze situatie graag beter begrijpen. Als ik in die situatie zat, wat zou ik dan hebben gezien?
Wat voelde je in die situatie?
Waardoor heb je de moeilijkheden kunnen overwinnen?
Kun je me vertellen welke acties je hebt ondernomen om de moeilijkheden te overwinnen?
Welke andere omstandigheden zouden je kunnen helpen om die moeilijkheden te overwinnen?
Wat was jouw doel toen je actie ondernam?
Waren je acties in overeenstemming met jouw waarden?
Wat betekenen die waarden voor jou?
Zijn deze waarden verbonden met de dromen en hoop die je hebt?
Waar droom je van?
Hoe kunnen jouw waarden je helpen om je dromen waar te maken?
Welke titel zou je dat verhaal willen geven?
Deel 3 (5 minuten)
Vraag de vrijwilligers de opdracht samen te vatten.
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Module 2: Focussen op Oplossingen
Oplossingsgericht Coachen
Succesoriëntatie
(Bron: Gwenda Schlundt Bodien’s handout ‘Introduction: Four Solution Focused Competencies’,
2012. Een introducerende beschrijving is toegevoegd door de auteurs van de Handleiding.)
Duur
20 minuten
Doel
Het doel van de opdracht is de middelen af te leiden die we al hebben en kunnen gebruiken om
positieve interacties met anderen te realiseren, en om vertrouwen en een positieve relatie met een
ander op te bouwen. Een reflectieve benadering van de successen, die we in het verleden hebben
gehad met betrekking tot andere mensen, zal ons competenties laten identificeren die we al bezitten
en in de toekomst kunnen gebruiken om anderen en onszelf te helpen om onze doelen te bereiken.
Deze opdracht is zowel nuttig voor een cliënt (om een positieve houding op het werk te ontwikkelen)
als voor een coach (om competenties te ontwikkelen om positieve relaties met cliënten op te
bouwen).

Instructies
Werk in paren tweetallen.
Persoon 1: Stel je een situatie voor, gerelateerd aan je carrière of werk, waarin een persoon erg blij
was over met de communicatie met jou.
Persoon 2: Voer een kort gesprek met Persoon 1 en gebruik de vragen hieronder. Stel aanvullende
vragen om een compleet beeld te krijgen van de situatie. Wissel na een paar minuten van rol.
1. Beschrijf in een paar minuten een situatie gerelateerd aan je carrière of werk waarin je hebt
gemerkt dat de persoon met wie je praatte blij was over met de communicatie met jou. Probeer
de situatie zo levendig mogelijk te beschrijven.
2. Wat deed je tijdens het gesprek? Hoe gedroeg je je?
3. Wat werkte goed in deze interactie?
4. Welke middelen kun je in toekomstige conversaties gebruiken om zo’n positieve interactie te
realiseren?

28

Coaching voor Loopbaanleren

Het Vijf Stappen Interview
Duur
20 minuten per interview
Materiaal
Een hand-out met de vragen van het vijf stappen interview.
Doel
Het doel van de opdracht is een interview af te nemen met een cliënt die graag wil veranderen, en de
cliënt te helpen de situatie te definiëren die zal ontstaan als de verandering heeft plaatsgevonden of
het probleem is opgelost. Het interview helpt de cliënt de middelen tde herkennen en een kleine
stap te zetten richting het bereiken van het gewenste resultaat.

Instructies
Werk in groepen van drie. Een persoon speelt de rol van coach, ééeen de rol van cliënt, en de derde
neemt de rol van waarnemer op zich.
Persoon 1: De coach gebruikt de vragen hieronder om een interview te hebben met een cliënt die de
wens tot een verandering in zijn/haar carrière heeft uitgesproken, of om een probleem op te lossen.
Gebruik de vragen alleen als richtlijnen om verder te gaan. Ze zijn niet bedoeld om allemaal letterlijk
gebruikt te worden. Luister goed naar wat de cliënt zegt; zorg ervoor dat je de visie van de cliënt
erkent.
Persoon 2: Een cliënt presenteert een simpel carrièreprobleem of uit de wens om een verandering in
zijn/haar carrière op te startenwekken.
Persoon 3: Een waarnemer noteert hoe het proces verloopt en let op het gedrag van cliënt en coach.
Wordt de autonomie van de cliënt gerespecteerd? Voelt de cliënt zich op zijn/haar gemak? Kan het
proces voor beide partijen als nuttig worden beschreven? Zo ja, wat maakt het nuttig? Zo niet,
waarom?
Als er genoeg tijd is, wisselen de deelnemers van rol.
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De Vragen van het Vijf Stappen Interview
(Bron: Gwenda Schlundt Bodien’s handout ‘Introduction: Four Solution Focused
Competencies’, 2012)

Stap één: Leg het probleem of verlangen naar verandering uit
Wat is het probleem?
Wat moeten we bespreken om dit interview nuttig te maken voor jou?
Waarmee kan ik je helpen?
Wat maakt je bezorgd?
Op welke manier is dit een probleem voor jou?
Stap twee: Beschrijf het gewenste resultaat
Wat wil je bereiken?
Hoe zou het zijn als het probleem is opgelost?
Hoe merk je of het probleem is opgelost?
Wat zal beter zijn als het probleem is opgelost?
Stel je voor dat je zes maanden verder bent en dat je tevreden bent met hoe de dingen gaan.
Wat is er verbeterd? Wat is nu anders? Wat kun je nu anders doen?
Stap drie: Bepaal het platform
Op een schaal van 0 tot 10 – waar 0 de situatie is waarin niets is bereikt en 10 betekent dat
het gewenste resultaat is bereikt – waar sta je nu?
Waarom dat nummer? Wat is er al gedaan om daar te komen?
Wat is er al bereikt?
Wat zal er anders zijn wanneer je nog een stap omhoog zet?
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Stap vier: Analyseer voorgaande successen
Wanneer gingen dingen behoorlijk goed?
Wat is het hoogste punt dat je op die schaal hebt bereikt?
Wanneer was alles iets beter? Wanneer was het probleem wat minder zwaar?
Wanneer zat je ongeveer op 10?
Wat was er toen beter? Hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je dat gerealiseerd?
Stap vijf: Een stap vooruit
Wat is nuttig?
Hoe kun je dit gebruiken?
Hoe zou een kleine stap vooruit eruit zien?
Welke kleine verbeteringen kun je morgen doen?
Hoe ziet die kleine stap eruit?
Hoe zouden andere mensen merken dat je een kleine stap vooruit hebt gezet?
De deelnemers van het proces wordent gevraagd feedback te geven en het Oplossingsgerichte
interview te beoordelen op het nut, voor zowel de coach als de cliënt.
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Wat Maakt een Verschil?
Probleem- en Oplossingsgerichte Oriëntaties
Duur
15-20 minuten
Materiaal
Geen
Doel
De opdracht stelt deelnemers in staat het verschil te ontdekken tussen de manier van denken (die zo
typisch is voor onze beschaving) waarin we altijd geneigd zijn te focussen op een gedetailleerde
analyse van het probleem, en een Oplossingsgerichte benadering. De laatste benadrukt het belang
om onze manier van denken te richten op mogelijke oplossingen, ook al kan dit betekenen dat
probleemanalyse in bepaalde mate over het hoofd wordt gezien.

Instructies
Werk in groepen van drie. Een persoon neemt de rol van coach op zich, een de rol van cliënt en een
derde de rol van waarnemer. De opdracht mag gebaseerd zijn op het Vijf Stappen Interview en
hetzelfde probleem.
Persoon 1: Een cliënt presenteert een simpel carrièreprobleem of uit de wens om een verandering
in zijn/haar carrière op te startenwekken.
Persoon 2: De coach interviewt de cliënt, maar hanteert dit keer een probleemgerichte benadering
door vragen te stellen om het probleem in detail te onderzoeken. De coach stelt vragen die
potentiële oorzaken van het probleem aanwijzen.
Persoon 3: Een waarnemer noteert hoe het proces verloopt en let op het gedrag van de cliënt en de
coach. Wordt de autonomie van de cliënt gerespecteerd? Voelt de cliënt zich op zijn/haar gemak?
Kan het proces voor beide partijen als nuttig worden beschreven? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom
niet?
De voornaamste taak van de waarnemer is het definiëren van de verschillen tussen
oplossingsgerichte oriëntatie en probleemgerichte oriëntatie van een carrièrekwestie, die door de
cliënt wordt voorgesteld.
De opdracht wordt gevolgd door feedback, die wordt gegeven door vrijwilligers uit de hele klas. Ze
beoordelen hun indrukken, gevoelens en het nut van de twee benaderingen.
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Een andere optie:
De opdrachten van het ‘Vijf Stappen Interview’ en ‘Wat Maakt een Verschil: Probleem- en
Oplossingsgerichte Oriëntatie’ worden behandeld als één opdracht. Deelnemers wisselen niet van
rol.

Persoon 1: De coach leidt twee keer de dialoog gebaseerd op dezelfde situatie die door de cliënt
gepresenteerd wordt: eerst gebruikt hij de probleemgerichte benadering, daarna de
oplossingsgerichte benadering.
Persoon 2: Een cliënt wordt gevraagd naar een situatie die geworteld was in de werkomgeving of
gerelateerd aan het bouwen aan een carrière. De situatie vormde mogelijk een probleem voor de
cliënt.
Persoon 3: Een waarnemer noteert de verschillen tussen de hierboven genoemde benaderingen.
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Positief Toekomstperspectief: een Kettingvraag Opdracht
Leren vragen te stellen om een cliënt te laten beseffen wat hij/zij wenst.
Duur
20 minuten
Doel
Omdat het stellen van niet-suggestieve vragen op zo’n manier dat de cliënt een beeld krijgt van de
mogelijkheden van een verwachte verandering cruciaal is voor een Oplossingsgerichte benadering, is
deze opdracht ontworpen om hierop te oefenen.
De opdracht stelt deelnemers in om staat vragen te stellen, waardoor het gewenste toekomstbeeld
van de cliënt wordt ontdekt als een probleem is opgelost. Het geeft een coach de mogelijkheid te
oefenen met vraagtechnieken. Het creëert voor de cliënt een mogelijkheid de gewenste
toekomstsituatie te visualiseren, wanneer er een oplossing voor het probleem is gevonden.
Instructies
Werk in paren tweetallen. Een van jullie speelt de rol van de coach die vragen stelt. De ander is de
cliënt.
Persoon 1: De cliënt bedenkt een situatie gerelateerd aan loopbaanleren of loopbaanbouwen waar
hij/zij ongelukkig over is en vertelt dat hij/zij deze situatie wil veranderen. De cliënt wordt gevraagd
de situatie zo duidelijk en eenvoudig mogelijk te beschrijven.
Persoon 2: De coach stelt een aantal vragen waarmee de cliënt een compleet beeld van de situatie
kan creëren als deze veranderd is. De coach begint met een vraag gebaseerd op een wens
uitgesproken door de cliënt met betrekking tot zijn/haar carrière. Elk antwoord dat de cliënt geeft
vormt de basis voor de volgende vraag van de coach.
Een voorbeeld:
Cliënt: Ik wil graag een bachelordiploma halen.
Coach: Wat zal er veranderen als je een bachelordiploma hebt?
Cliënt: Dan kan ik op zoek naar een ambitieuzere baan.
Coach: Dat is waar de meeste mensen dan als eerst aan denken (normaliserende stelling). Wat zou
er veranderen in je leven als je een betere baan vindt?
Cliënt: Ik zou meer gerespecteerd worden door de mensen om mij heen.
Coach: Als je meer gerespecteerd wordt door bekenden, welke veranderingen in je
privéleven/carrier zou dat tot gevolg hebben?
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De Wondervraag Opdracht
Duur
20 minuten
Materiaal
Vragen voor de coach.
Doel
Oplossingsgericht coachen richt zich op een positieve manier op de toekomstige situatie, en gaat uit
van de opvatting dat de cliënt de expert is, die het beste weet wat hij/zij wil en dus zijn/haar eigen
doelen kan bepalen en manieren kan vinden om deze doelen geleidelijk aan te behalen.
Het doel van deze opdracht is cliënten te helpen om een beeld te krijgen van de situatie die ze willen
bereiken als het probleem is opgelost, en om de eerste stap te definiëren die ze kunnen zetten om
dichter bij het gewenste doel te komen. De cliënt is in staat de gewenste toekomstsituatie te zien en
een realistische maatregel te vinden om daar dichter bij te komen.
Instructies
De eerste stap: De coach vraagt de cliënt eerst om een probleem te beschrijven dat te maken heeft
met carrièreplannen/bouwen, of een probleem op het werk. De coach luistert en leert erover.
De tweede stap: De coach legt de wonderbaarlijke situatie aan de cliënt voor:
Stel je voor dat je ‘s nachts wakker wordt en ontdekt dat er, terwijl je sliep, een wonder heeft
plaatsgevonden en alles wat je wilde in je carrière zojuist heeft plaatsgevonden. Relax. Stel je jouw
carrièresituatie voor nadat het wonder is gebeurd. Beschrijf de situatie.
Denk eens na over de volgende vragen:
Hoe weet je dat het wonder is gebeurd en hoe kun je het verklaren?
Wat zou je anders zien dan in de situatie nu?
Wat zou je anders horen dan in de situatie nu?
Wat zou je anders voelen dan wat je nu voelt?
Welke andere verschijnselen en kenmerken die zijn veranderd kun je beschrijven?
Wat zou er anders zijn dan nu?
Wat zouden andere mensen merken, horen, voelen en herkennen dat anders aan jou en je
situatie is?
Hoe anders zou je je tegenover hen gedragen na het wonder?
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Hoe zouden zij zich tegenover jou anders gedragen na het wonder?
Wat zou je het leukst vinden aan je nieuwe situatie?
Bedenk een kleine stap vooruit die je kunt zetten om een klein beetje dichter bij de situatie na
het wonder te komen. Dit dient een kleine, realistische stap te zijn die je makkelijk kunt maken.

Houd na de opdracht een discussie: vraag de deelnemers om feedback, bespreek het nut van de
opdracht.
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Versterken van Hulpmiddelen en Successen
Duur
20-25 minuten
Materiaal
Hand-outs voor waarnemers en coach.
Doel
Nu de cliënten hun doel hebben gedefinieerd en gevisualiseerd kunnen ze – alleen en met hulp van
anderen – werken aan het uitvergroten van hun sterke punten en successen, terugkijkend op de
competenties en vaardigheden die ze in het verleden hebben gebruikt om hun doelen te bereiken.
De aanwezigheid van anderen – een coach en een waarnemer – kan cliënten helpen vaardigheden te
herkennen die ze alleen over het hoofd zouden zien of zouden onderschatten. Het herkennen van
competenties die de cliënten bezitten betekent het herontdekken van bestaande hulpmiddelen die
ze in de toekomst kunnen gebruiken om het gewenste resultaat te behalen.
Instructies
Werk in groepen van drie of vier. Een van jullie speelt de rol van cliënt, een ander is coach en een of
twee anderen nemen de rol van waarnemer op zich. Twee waarnemers zorgen mogelijk voor een
objectiever beeld en voorkomen het risico belangrijke hulpmiddelen van de cliënt over het hoofd te
zien.
Persoon 1: De cliënt wordt gevraagd een situatie uit het verleden te bedenken die te maken had met
werk of loopbaan; een situatie die zij als een succes beschouwen. Een succes moet worden opgevat
als iets dat veel betekenis en nut had voor de cliënt. Het is belangrijk dat de cliënt zich zoveel
mogelijk details van de situatie herinnert.
Persoon 2: De coach interviewt de cliënt over het voorgaande success en probeert zoveel mogelijk
details te weten te komen.
De coach probeert de situatie grondig na te gaan:
Hoe heeft de cliënt succes kunnen hebben?
Wat heeft de cliënt gedaan om de situatie tot een succes te maken?
Heeft de cliënt zijn/haar positieve middelen al eerder met succes gebruikt?
Kan de cliënt uitleggen waarom hij/zij dat gedrag nuttig vindt?
Denkt de cliënt dat het mogelijk is dit gedrag/deze competentie vaker te gebruiken? In welke
situaties? Met wie?
Welk verschil zou het maken voor de carrière/baan/werksituatie van de cliënt?

37

Coaching voor Loopbaanleren

Persoon 3 en/of 4: Waarnemers letten op de details, die kunnen worden vertaald naar de sterke
punten en positieve middelen van de cliënt en schrijven deze op. Hoe heeft de cliënt succes kunnen
hebben? Wat heeft de cliënt gedaan om de situatie tot een succes te maken? Heeft de cliënt
zijn/haar positieve middelen al eerder met succes gebruikt?

De waarnemers noteren ook de vragen die zij als nuttig beschouwen voor de cliënt.

Waarnemer

Waarnemer 1

Waarnemer 2

Gedrag & Middelen van
de Cliënt

Nuttige vragen

1. ……………

1. …………………………………

2. ……………

2. …………………………………

3. ……………

3. …………………………………

4. ……………

4. …………………………………

5. ……………

5. …………………………………

6. ……………

6. …………………………………

1. ……………

1. .……………………………….

2. ……………

2. ………………………………..

3. ……………

3. ………………………………..

4. ……………

4. ………………………………..

5. ……………

5. ………………………………..

6. ……………

6. ………………………………..
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Persoon 2, 3 & 4: Nadat het coachingsinterview is afgerond, wisselen de coach en de waarnemers
hun bevindingen uit en bespreken de positieve feedback die zij de cliënt willen geven.

Ze bespreken ook hoe ze de complimenten zullen verwoorden. Deze dienen te verwijzen naar
positief gedrag, maar niet naar de intelligentie of het karakter van de cliënt, zodat een groeimindset
wordt gestimuleerd in plaats van een gefixeerde mindset (zoals aangetoond door Carol Dweck,
psycholoog aan de Stanford University, die vindt dat intelligentie en talent slechts uitgangspunten
zijn in persoonlijke ontwikkeling). Wanneer mensen geloven dat ze hun vaardigheden, talenten en
intelligentie door hard werken kunnen ontwikkelen, dan bevordert dit hun groeimindset.
De coach en de waarnemers complimenteren de cliënt, terwijl ze feedback geven.
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De Vooruitgang Meten
Duur
20 minuten
Materiaal
Vragen voor de coach.
Doel
Met het visualiseren van zijn/haar doel en het bepalen van de volgende stap om dichter bij het doel
te komen, zou de cliënt op een punt in het veranderingsproces moeten komen waarop hij/zij de
vooruitgang die is geboekt wil bekijken. Oplossingsgericht coachen pleit voor een meetopdracht om
de vooruitgang te evalueren.
Instructies: Werk in tweetallen als coach en cliënt.
Persoon 1: De cliënt wordt gevraagd terug te komen op de probleemsituatie, die te maken had met
werk of carrière.
Persoon 2: De coach stelt de cliënt enkele vragen. De cliënt kan hiermee stap voor stap evalueren
hoe de situatie is veranderd sinds het probleem zich voordeed, en specifieke acties ontdekken die
hij/zij tot dat moment heeft ondernomen om het te verbeteren, ook al is de situatie misschien nog
niet helemaal verbeterd. Tenslotte steunt de opdracht de cliënt om één kleine stap te bepalen om de
huidige situatie te verbeteren en dichter bij het gewenste resultaat te komen.
Meetvragen:
1. Gebruik een schaal van 0 t/m 10. De tien staat voor het bereiken van het doel dat je voor ogen
had, de situatie waarin je wilt zijn in je carrière. De nul staat voor de situatie waarin het
probleem is ontstaan en nog niets is gedaan om het te verbeteren.
2. Waar op de schaal ben je nu? Hoe weet je dat je op dat punt op de schaal bent?
3. Hoe heb je jouw huidige positie op de schaal bereikt? Welke middelen heb je gebruikt om te
komen waar je nu bent? Wat ging goed? Wat was voor jou nuttig om van 0 tot je huidige positie
te komen? Wees zeer gedetailleerd in het beschrijven van concrete acties en aspecten.

4. Ben je ooit op een hoger punt geweest dan nu? Is de situatie met betrekking tot je carrièrepad
ooit verder gevorderd geweest? Zo ja, wat was er anders? Wat ging goed? Hoe heb je dingen
anders aangepakt?
5. Stel je voor dat je één plek hoger staat dan nu. Hoe anders zou de situatie zijn met betrekking tot
je carrière? Hoe zou je weten dat je één plek hoger staat? Hoe zou de nieuwe situatie voor jou
beter zijn? Wat zou je mogelijk kunnen doen in de werkcontext?
6. Stel dat je twee plekken hoger staat. Wat zou er gebeuren waardoor je weet dat je echt
vooruitgang hebt geboekt?
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7. Denk je dat de conversatie die we nu doorlopen nuttig voor je is? Zo ja, verklaar wat er in dit
gesprek nuttig is. Kun je uitleggen wat het je kost om een kleine stap vooruit te zetten om nu je
carrièresituatie te verbeteren? Kun je deze stap gedetailleerd beschrijven?
8. Wie kunnen je mogelijk helpen deze stap vooruit te zetten? Wat kunnen deze mensen doen wat
voor jou nuttig is?
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Oplossingsgerichte Trainingsprincipes
(Bron van deze opdracht is Gwenda Schlundt Bodien’s hand-out ‘Introduction: Four Solution
Focused Competencies’, 2012. Een introducerende beschrijving is toegevoegd door de
auteurs van de Handleiding.)

Duur
20 -30 minuten
Materiaal
Een handout met trainingsprincipes
Doel
Het doel van deze opdracht is om op een vriendschappelijke manier kennis te maken met, en na te
denken over de trainingsprincipes van de Oplossingsgerichte benadering. Het stelt de coach in staat
hun voorkeursprincipes te herkennen en zo het begrip te versterken dat cliënten de hoogst mogelijke
autonomie hebben tijdens Oplossingsgerichte interacties en discussies. Er wordt verwacht dat de
cliënt altijd maximale autonomie heeft in het nemen van beslissingen en het maken van keuzes.

Instructies
Werk in groepen van zes mensen. Lees de volgende principes van de Oplossingsgerichte methode
door. Kies er een paar die jou het meest aanspreken. Leg aan de groep uit waarom je deze kiest.
Beantwoord de vragen:
Is er iets nuttig voor jou?
Zo ja, welke aspecten van de Oplossingsgerichte benadering zijn voor jou het meest
bruikbaar?
Hoe kun je dat wat jij nuttig vindt, gebruiken? In welke situaties kun je het gebruiken?

Bespreek met je groep het belang van de andere principes op de lijst.
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Hand-out Oplossingsgerichte Trainingsprincipes
1. Steun de autonomie van de deelnemer om zijn/haar doelen te formuleren.
Oplossingsgericht trainen impliceert dat de student de vrijheid heeft te kiezen wat hij/zij wil bereiken
en dat de trainer de student geen doel oplegt. Wanneer mensen voelen dat ze onafhankelijke keuzes
maken, dan zijn ze vaak intrinsiek gemotiveerder om hun doel te bereiken.
2. Geef de keuze betreffende het nut van externe oplossingen.
Oplossingsgericht trainen impliceert dat er externe oplossingen beschikbaar zijn en dat deze worden
aangeboden door de trainer. De student is echter vrij te kiezen welke oplossingen voor hem/haar
bruikbaar zijn. Door studenten keuzevrijheid te geven, steunt de trainer autonome besluitvorming,
waardoor de student meer het gevoel heeft dat de oplossing voor hem/haar kan werken.
3. Geef advies en bied hulp als de deelnemer daar om vraagt of wanneer hij/zij het waardeert
advies te krijgen.
Wanneer de student advies vraagt (tips, kennis, informatie enz.), dan geeft de trainer advies en
vraagt vervolgens of dit van nut kan zijn voor de student. Als de trainer denkt dat hij waardevol
advies heeft, dan vraagt hij toestemming dit advies te geven en het voorzichtig te formuleren zodat
de student nog steeds vrij is te bepalen of het advies voor hem/haar bruikbaar is.
4. Stimuleer de deelnemer.
Oplossingsgericht trainen impliceert dat de trainer de deelnemer stimuleert door vragen te stellen en
de mogelijkheid biedt iets te ervaren. Theorie wordt verbonden met de ervaring van de deelnemer
en wordt bij voorkeur op een interactieve manier aangeboden. Vragen activeren een denkproces.
Omdat de deelnemer wordt gevraagd wat hij/zij al van het trainingsonderwerp weet, zal hij/zij het
beter begrijpen en onthouden. Het proces van uitleggen helpt ons actief betrokken te zijn en maakt
onze kennis duidelijk.
5. Vergroot het gevoel van competentie door te focussen op het probleem.
Oplossingsgerichte trainers erkennen dat de deelnemer al tot een bepaalde hoogte bekwaam is en
helpen de deelnemer zich bewust te worden van hun competentieniveau. Het platform bestaat uit
de kennis en vaardigheden die de deelnemer al bezit.
6. Focus op de bruikbaarheid voor de deelnemer.
Oplossingsgericht trainen focust zich op wat voor de deelnemer bruikbaar is door nuttige vragen te
stellen:
- aan het begin (Wat zou deze training voor jou nuttig maken? Hoe zou je achteraf merken dat deze
training nuttig voor je is geweest?);
- in het midden (Is het tot nu toe nuttig voor je geweest? Is het nog steeds nuttig voor je?);
- en aan het eind van de training (Was het nuttig? Zo ja, wat was het meest bruikbaar? Hoe kun je de
nuttige elementen in de toekomst gebruiken?).
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7. Geef positieve procesfeedback.
Oplossingsgerichte trainers geven directe en indirecte complimenten, zodat de deelnemers beseffen
wat ze goed hebben gedaan. Dit soort feedback stimuleert een groeimindset. De Oplossingsgerichte
trainer vermijdt het geven van complimenten over intelligentie of karaktereigenschappen, of
negatieve feedback over intelligentie, karaktereigenschappen of fouten die de deelnemer heeft
gemaakt, omdat dit soort feedback een gefixeerde mindset stimuleert.
8. Help de deelnemers hun redeneringen voor henzelf te verbeteren door suggestieve vragen te
stellen en te normaliseren.
Als de deelnemer een fout maakt, stelt de Oplossingsgerichte trainer vragen die hem/haar uitnodigt
hun denken stap voor stap te analyseren: Hoe kwam je bij dat antwoord? Hoe had je jouw antwoord
nog meer kunnen verbeteren? Dit laat deelnemers hun manier van denken verbeteren. De
Oplossingsgerichte trainer vermijdt direct fouten aan te geven, maar stelt in plaats daarvan vragen
waaruit blijkt dat verbetering mogelijk is. De Oplossingsgerichte trainer normaliseert ook foutjes (Dat
is wat mensen als eerste denken…).
9. Vervul de behoefte om zich verbonden te voelen.
Wanneer mensen zich verbonden voelen, zijn ze intrinsiek gemotiveerder om te leren. Daarom
creëert de trainer een stimulerende en waarderende sfeer, waarin de andere persoon zich
verbonden voelt door het erkennen van het perspectief van de ander, zonder blaam of oordeel.
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