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Samenvatting
Voor u ligt een verslag van het praktijkgericht onderzoek naar de gespreksvoering bij kindgesprekken.
Kindgesprekken zijn op de onderzoeksschool in het leven geroepen om het welbevinden van het kind
te vergroten. De leerkrachten krijgen tijdens schooltijd tijd om met het kind in gesprek te gaan over
het welbevinden. De leerkrachten vullen dit nu naar eigen inzichten en behoeften in. Zij zijn tevreden
over de kindgesprekken maar ze zijn op zoek naar gesprekstechnieken en vraagsoorten waarmee ze
vorm kunnen geven aan de inhoud en het proces van het gesprek.
Door met twee leerkrachten aan de slag te gaan met het analyseren van beeldopnames van
kindgesprekken is onderzocht welke interactionele en oplossingsgerichte gesprekstechnieken en
vragen ingezet zijn en kunnen worden in kindgesprekken. Dit alles om het welbevinden en
empowerment van zowel het kind als de leerkracht te vergroten.
Om bewustwording teweeg te brengen heeft de onderzoeker twee kijkwijzers ontwikkeld op basis van
theorie over interactie-elementen en oplossingsgerichte gespreksvoering. Aan de hand van deze
kijkwijzers zijn de onderzoeker en leerkracht analyses gaan maken van de beeldopnames van
kindgesprekken. Hieruit bleek over welke technieken en kwaliteiten de leerkrachten al wel beschikten
en waar nog leerpunten lagen.
Het werken met de kijkwijzer, het analyseren van de beelden en het bieden van theorie over de
mogelijkheden van oplossingsgerichte gespreksvoering heeft ertoe geleid dat de twee leerkrachten
meer inzicht hebben gekregen in kenmerken van succesvolle oplossingsgerichte gespreksvoering. Door
het versterken van hun kwaliteiten en krachten , het aanscherpen van hun kritisch bewustzijn en
doordat zij zelf eigenaar waren van het proces, doel en uitvoering is hun empowerment vergroot. Door
het versterken van hun eigen empowerment kunnen zij meer en vaker empowerende kindgesprekken
voeren.
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Oplossingsgerichte kind-gesprekken
Vanuit de beschrijving van de context, de probleemstelling en de theorie die daarop aansluit, kom ik
tot de onderzoeksvragen, methode van onderzoek, resultaten, conclusie, discussie en aanbevelingen.

Hoofdstuk 1
.

1.1 Context
Het onderzoek vindt plaats op de school waar ik werk: een basisschool in Tilburg in de wijk Reeshof.
Het is een openbare basisschool met 20 leerkrachten, 13 groepen en 400 leerlingen. Afgelopen jaar
zijn we in teambijeenkomsten bezig geweest met het opnieuw vaststellen van onze visie en missie.
Hierin worden we begeleid door externe deskundigen op het gebied van visie en teambegeleiding en
op het gebied van de interne leerlingenzorg. Hoe we kijken naar kinderen en wat wij belangrijk
vinden staat daarin centraal. Samen zijn we dieper ingegaan op de theorie en praktijk van de
positieve psychologie in de vorm van oplossingsgericht denken en werken. Dat sluit aan bij de
workshop die ik vorig schooljaar over oplossingsgericht werken heb gegeven aan het team.
Het denken in mogelijkheden, uitgaan van krachtbronnen en van mopperen naar opperen past niet
alleen bij het team onderling maar willen we ook uitdragen naar de kinderen. In hoeverre de
collega’s vervolgens de vertaalslag maken naar de praktijk is voor mij nog weinig zichtbaar.
Als team vinden we niet alleen kennisoverdracht belangrijk, maar ook de sociaal-emotionele en
creatieve ontwikkeling van kinderen. De goede relatie tussen kind en leerkracht is daarbij een
voorwaarde voor de ontwikkeling van het kind.
Hiermee sluit de school aan op de basisbehoeften zoals Deci en Ryan (2009) deze benoemen:
autonomie, competentie en relatie. Stevens (2012) geeft aan dat kinderen behoefte hebben aan
relatie met hun leerkracht. Wij als volwassenen hebben veel invloed op de kwaliteit van deze
verbinding. Stevens (2012) noemt daarvoor de pedagogische voorwaarden: luisteren, vertrouwen
bieden, optreden als het echt nodig is, uitnodigende omstandigheden creëren, het goede voorbeeld
zijn en uitdagen en ondersteunen. De vertaalslag daarvan zie ik in de school terug in de vorm van tijd
voor individuele coaching waarbij de leerkracht met een kind in gesprek gaat over zijn welbevinden.

1.2 Beginsituatie
Tijd voor individuele coaching op de school is in het schooljaar 2015-2016 in het leven geroepen door
de toename van het aantal leerlingen met sociaal-emotionele problemen. De gelden voor het
passend onderwijs worden ingezet om voor iedere groep een uur per week vervanging van de
leerkracht te faciliteren. In dit uur kan de eigen leerkracht met leerlingen coachingsgesprekken
(vanaf nu noem ik deze 'Kindgesprekken') voeren over het welbevinden op verschillende terreinen.
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De leerkracht zet acties uit wanneer dit tot een verbetering kan leiden, zoals het inschakelen van
Schoolmaatschappelijk Werk, aanpassen van de lesstof of begeleiden in sociale vaardigheden.

1.3 Probleemstelling
Zoals beschreven in het schoolwerkplan zou in vergaderingen enkele keren per jaar
evaluatiemomenten gepland worden over de coachinsgtijd. Dit heeft slechts 1 keer plaatsgevonden in
de twee jaar dat ik werk op deze school. Het evalueren stond in het teken van het vooraf invullen van
een vragenlijst en een gesprek daarover in een vergadering. Collega’s waren het er over eens dat de
coachingstijd waardevol is en dat daarvoor tijd vrij geroosterd moet blijven. De invulling van de
coachingstijd is echter leerkrachtafhankelijk en ik heb geen zicht gekregen op de inhoud en uitvoering
van een kindgesprek. Dat maakt me nieuwsgierig. Welke interactie-elementen worden toegepast en is
er sprake van non-verbale en verbale communicatie? (die moeten overeen komen wil een contact
goed tot stand komen (Delfos, 2000) Daarnaast ben ik benieuwd welke (oplossingsgerichte) vragen er
gesteld worden, hoe groot de rol van de leerling is, en of het gesprek bijdraagt aan het vergroten van
het welbevinden aangezien het daarvoor in het leven is geroepen.
Uit een behoeftepeiling die ik heb afgenomen bij de teamleden is duidelijk geworden dat
leerkrachten tevreden zijn over hun invulling van de kindgesprekken, maar dat er behoefte is aan
verrijking in de vorm van kennis van gesprekstechnieken en materialen om kindgesprekken
effectiever te maken. Een voorbeeld daarvan zijn de uitspraken van leerkrachten: “ik wil meer
diepgang geven aan een gesprek dan dat de leerling alleen zijn hart kan luchten”, ‘ik kom niet tot een
oplossing”, ‘het gaat alleen maar over de problemen”. De behoefte aan oplossingsgerichte
gesprekstechnieken wordt hieruit wel duidelijk.
Van Zundert (2017) schrijft dat het vergroten van welbevinden van iedereen op school van essentieel
belang is. Dat kan onder andere de leerprestaties en werk- en leerplezier vergroten, van zowel de
leerkracht als de leerling. Ze schrijft dat losstaande sociaal-emotionele programma’s voor leerlingen
niet het hele spectrum van welbevinden dekken en vaak een boost nodig hebben, wil het effectief
blijven.
Daarnaast benadrukt ze het belang van het welbevinden van de leerkracht, naast de leerling. Het
welbevinden van leerlingen hangt sterk samen met het welbevinden van de leerkracht. Hierin ligt een
koppeling met Stevens (2012) wanneer hij het over een positieve relatie tussen leerling en leerkracht
heeft.
Van Zundert (2017) pleit voor programma’s die inzetten op het versterken van de persoonlijke
veerkracht van de onderwijsprofessional alvorens het aan te leren aan de leerlingen. Daar sluit dit
onderzoek op aan: het versterken van de vaardigheden van de leerkracht om het welbevinden van de
leerling te verhogen door te werken aan bewustwording.
Ik zie mogelijkheden om die persoonlijke veerkracht van de leerkrachten te vergroten door met
leerkrachten te gaan werken aan hun gesprekstechnieken.
Volgens Van Dijk (2013) is degene die inzicht verwerft in de kenmerken van succesvolle
oplossingsgerichte gesprekken, beter in staat dit succes zelf te realiseren en óf anderen daarbij te
ondersteunen. Hiermee wordt de noodzaak om hiermee aan de slag te gaan ondersteund.
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1.4 Persoonlijke motivatie
‘je hebt zoveel betekend voor mijn dochter door je gesprekjes met haar! Daar moet je echt meer
mee gaan doen, het past bij jou!’ moeder van Floor (5)
Als leerkracht streef ik ernaar dat ieder kind zich door mij gezien en het liefst gehoord voelt. Een
leerling moet voelen dat hij of zij er toe doet en er mag zijn. Ik wil er zijn voor een leerling en mijn
volle aandacht kunnen geven. Ik wil in gesprek kunnen gaan met een leerling en de tijd kunnen
nemen om te luisteren. In het ritme van alledag lukt dat helaas niet altijd. Door de tijd en ruimte die
onze school biedt in de vorm van de coachingstijd kan ik daar gelukkig meer aan tegemoet komen. Ik
ben echter van mening dat juist gesprekken over welbevinden van kinderen en successen daarin,
gedeeld moeten worden met elkaar. Ik wil dat we ons bewust worden van gespreksvaardigheden en
krachten en kansen daarin. In mijn eigen basisschooltijd zijn het juist die leerkrachten geweest die
mij zagen en mij in mijn kracht zetten door te kijken naar wat ik al wel goed kan. Ik gun iedere
leerkracht zo’n terugblik vanuit een leerling op hun schooltijd en zo’n compliment van een ouder
zoals de moeder van Floor mij gaf. Ik gun vooral iedere leerling een lach op zijn gezicht wanneer hij
weer vol goede moed uit een kindgesprek naar buiten loopt: op naar de toekomst door gebruik te
maken van eigen kwaliteiten, krachten en oplossingen!

Hoofdstuk 2 – Theoretisch kader
Communiceren met kinderen vraagt aandacht voor de dingen die gezegd worden, voor de manier
waarop ze gezegd worden en bovenal aandacht voor dingen die niet gezegd worden. (Wolters,
2011)
Dit citaat verwoordt voor mij de essentie van gesprekvoering met kinderen. Het past bij mijn
leerkrachtstijl, is zelfs een streven van mij. Met dit onderzoek, geïnspireerd door bovenstaande citaat
wordt getracht een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van gespreksvoering op de
onderzoeksschool waarbij communicatie met kinderen op onze school ook in dit licht gezien zal
worden.
Ik heb me laten inspireren door Delfos (2000), Bannink (2006), Cauffman & van Dijk (2010) ,Wolters
(2011) en Kayser (2010) vanwege de praktische beschrijvingen hoe (oplossingsgerichte)
gespreksvoering met kinderen er uit zou kunnen zien, aan welke voorwaarden communicatie moet
voldoen en welke vormen en mogelijkheden er zoal zijn. Daarnaast komen veel praktische ideeën van
Måhlberg en Sjӧblom (2008).
De basis van de gebruikte theorie ligt in de positieve psychologie die zoals Seligman en
Csikszentmihalyi (2000) voor ogen hadden , de wetenschap is geworden van welbevinden en
optimaal functioneren. Het denken in oplossingen en mogelijkheden, uitgaan van krachten en
uitzonderingen, meer doen van wat al werkt , spreken mij hierin aan en geven gesprekken met
kinderen meer doelen en houvast dan de nadruk op problemen en diens oorzaken. Je richten op de
toekomst en je eigen krachtbronnen en vaardigheden, empowerment, staat hierbij centraal.
Ons hele onderwijs oplossingsgericht inrichten is een te grote stap binnen de kaders van dit
onderzoek, maar zoals in de 7-stappendans van Cauffman & van Dijk (2010), moeten we kleine
stappen nemen. De coachingstijd oplossingsgericht inrichten zou een goed begin zijn. Dit alles om het
emotionele welbevinden van kinderen te vergroten.
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Met gesprekstechnieken alleen bereik je dit echter niet. Die geven een gesprek richting , de inhoud
van de gesprekken zal zich moeten richten op het emotioneel welbevinden en empowerment van de
leerling.

2.1 Emotioneel welbevinden
Zoals al eerder beschreven staat, wil de school via de kindgesprekken het welbevinden van de leerling
vergroten. Wat is dat echter, emotioneel welbevinden?
In de literatuur is wel het een en ander te vinden over welbevinden maar de koppeling met het
emotionele component is moeilijker te vinden. Volgens Diener (1984) omvat emotioneel welbevinden
drie aspecten: de aanwezigheid van positieve gevoelens , de tevredenheid met het eigen leven en de
afwezigheid van negatieve gevoelens.
Dit stelt mij niet tevreden. Volgens mij is het meer dan dat. Afgaande op mijn ervaring vanuit het
werken in het Ervaringsgericht onderwijs (EGO) kan ik dit aanvullen met de uitleg over welbevinden
zoals Ferre Laevers als grondlegger van het EGO deze beschrijft. Welbevinden uit zich in het zich thuis
voelen, zichzelf kunnen zijn, zich emotioneel veilig voelen, spontaan zijn, vitaliteit en genieten. Een
ontspannen, energieke en zelfzekere indruk geven, zijn uiterlijke kenmerken hiervan. Interactie met de
omgeving (leerkracht, medeleerlingen, de klas –en schoolcontext) verlopen uitstekend. Welbevinden
maakt een persoon sterker, de band met zichzelf intenser en draagt bij tot een gave emotionele
ontwikkeling. Investeren in welbevinden is daarom noodzakelijk.
Wanneer ik de zes dimensies van psychologisch welbevinden Ryff (1989: Ryff &Singer, 1998) nog eens
goed bekijk maak ik de conclusie dat psychologisch welbevinden elementen van emotioneel
welbevinden bevat. Aansluitend op Laevers kom ik dan op de volgende elementen van emotioneel
welbevinden: doelgerichtheid: gevoel van richting in het leven: ervaring van zinvolheid in heden en
verleden, persoonlijke groei: open staan voor nieuwe ervaringen, realisatie van eigen mogelijkheden;
meer zelfkennis, autonomie: zelfbepaling en onafhankelijkheid, weerstand tegen sociale druk,
gedragsregulatie van binnenuit; zelfbeoordeling aan de hand van persoonlijke maatstaven,
omgevingsbeheersing: kiezen en creëren van contexten die passen bij persoonlijke behoeften en
waarden, zelfacceptatie van positieve en negatieve eigenschappen, positieve relaties: empathie,
affectie en intimiteit.

2.1.1 Model van welbevinden
Het model van Van Zundert (2017) verdeelt het welbevinden in verschillende gebieden waaronder de
centrale thema’s gedachten, gevoelens en gedrag .
Deze staan altijd in directe verbinding met het welbevinden. Het draait vooral om bewustwording van
gedachten, gevoelens en gedrag en bewustwording van lijf en lichaam: herkennen van emoties en
aanvoelen waar je grenzen liggen en wat je lijf en psyche nodig hebben. Kayser (2010) vult dit aan
door de koppeling te maken met een gebeurtenis en het gevolg. Een gebeurtenis roept gevoelens en
gedachten op waarop je reageert via je gedrag. Dit geeft gevolgen. Door bewustwording van patronen
hierin kan gewerkt worden aan gedragsverandering. Van Zundert (2017) noemt dit het uitvoerend
vermogen.

8

Bij het uitvoerend vermogen kan gewerkt worden aan het herkennen en erkennen van emoties en
deze accepteren (emotionele vlak) , op gedragsmatig vlak aan het stellen van doelen en je daaraan
committeren, het ontdekken en inzetten van je sterke kanten en je zelfregulatie vergroten. Op sociaal
vlak kan gewerkt worden aan het ontwikkelen van empathie en compassie, steun zoeken en verlenen,
vriendelijkheid beoefenen.
Als ik het uitvoerend vermogen afzet tegen de theorie uit oplossingsgericht werken dan zie ik vooral
overeenkomsten in het bewust genereren van prettige emoties zoals het omzetten van gevoelens bij
storende gedachten naar gevoelens bij helpende gedachten zoals Wolters (2011) deze beschrijft. De
koppeling met het zoeken naar en verlenen van steun zie ik terug in het zoeken naar een supporter of
totem die jou helpt je vaardigheid te oefenen. Successen vieren en leuke dingen doen horen daar ook
bij: bedenken wat je allemaal al wel hebt bereikt en je bewust zijn van je kwaliteiten. Denken in
mogelijkheden en oplossingen behoort tot het oplossingsgerichte gedachtegoed. Dat kan al door het
inzetten van je sterke kanten door deze in kaart te brengen: wat werkt al en wanneer gaat dat al
goed?
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2.2 Empowerment
Empowerment wordt vooral omschreven als ‘het bewerkstelligen van het nemen van
verantwoordelijkheid over eigen handelen’ (Bolhuis, 2011), ‘het geheel van maatregelen ter
stimulering van mensen, met name werknemers, om zelf verantwoordelijkheid te nemen’ (van Dale
Groot woordenboek van de Nederlandse Taal). Er wordt al snel de vertaalslag gemaakt naar het
werkveld van werknemers en de zorg. Een vertaalslag naar het onderwijs en kinderen wordt maar
zelden genoemd, maar ik zie wel mogelijkheden die empowerment biedt bij het werken met kinderen.
Ik kan me daardoor vinden in de beschrijving van empowerment zoals van Regenmortel (2009) en
Nijnatten (2005) dat doen. Ik vertaal hieruit de omschrijvingen die naar mijn idee het beste aansluiten
op de doelgroep en het doel van dit onderzoek. Mijn definitie van empowerment wordt dan:
Empowerment is een proces van versterking van het welbevinden en krachten waarbij het kind greep
krijgt op de eigen situatie via het verwerven van controle, het aanscherpen van kritisch bewustzijn en
door zich eigenaar te voelen van het proces, doel en uitvoering.
Voorwaarden zijn de focus op de oplossing, op kwaliteiten, krachten en kansen. Empowerment kan
pas bewerkstelligd worden als er sprake is van interactie, het gezien wordt als een proces en als er
aangesloten wordt op de basisbehoeften autonomie: ik ben iemand en competentie: ik kan iets en ik
ben eigenaar van het proces en de oplossing.
Door aan te sluiten bij de psychologische basisbehoeften van relatie, autonomie en competentie (Deci
& Ryan 2009) draagt empowerment bij aan het gevoel van welbevinden. Daarnaast werkt het positief
doordat er gekeken wordt naar successen: wat lukt er al wel en kwaliteiten: wat lukt je al heel goed?
Welke kwaliteiten/talenten heb je al en kun je inzetten? Zicht hebben op eigen talenten stimuleert
volgens Wolters (2011) de groeikracht bij kinderen waardoor zij gemotiveerd zijn om hun talenten uit
te breiden en te laten groeien. Stilstaan bij de vraag waar en wanneer deze talenten zichtbaar worden
of zijn ondersteunt de kracht van empowerment.
Ik zie hierin echter ook een belemmering aangezien empowerment vooral gebruikt wordt bij
volwassenen: zij kunnen naar zichzelf kijken en denken in kwaliteiten en talenten. Verplaats ik me in
het kind dan is de vraag naar krachten en kwaliteiten wellicht moeilijk in te vullen. Ik voel daarom
meer voor de term hulpbronnen zoals Kayser (2010) deze noemt. Hulpbronnen zijn te vinden in
interesses, vaardigheden en kennis van kinderen die zij kunnen gebruiken bij het oplossen van
situaties. Deze zijn intern (een innerlijke toestand of een gedrag) en extern te vinden (omgeving van
het kind). De uitwisseling van informatie is belangrijk voor begrip en om tot oplossingen te komen.
Door te luisteren en te vragen kunnen deze hulpbronnen opgespoord worden. Oplossingsgerichte
gespreksvoering biedt hiervoor de mogelijkheid. Oplossingsgerichte gesprekken kunnen empowerend
werken door vragen die gesteld worden zoals bijvoorbeeld : “hoe heb je dat voor elkaar gekregen?”,
“welke goede eigenschap heb je toen gebruikt?” (Wolters, 2011). Hiervoor moet men wel op de
hoogte zijn van de kenmerken van een goed gesprek.
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2.3 Kenmerken van een goed gesprek

Figuur 2 Zeven stappendans
(Cauffman & van Dijk, 2010)

Cauffman en van Dijk (2009) vergelijken interactie met het dansen van een tango. Er zijn zeven
basisstappen die te combineren zijn. Deze stappen helpen om een goede relatie op te bouwen en te
onderhouden. Elke stap geeft voorbeelden van vragen die je kunt stellen. Als ik deze combineer met
aspecten uit de interactie-analyse van Dekker en Biemans (1994), de communicatievoorwaarden
zoals Delfos (2000) deze beschrijft, en de bouwstenen van een gesprek volgens Måhlberg & Sjӧblom
(2008) kom ik met daarmee tegemoet aan voorwaarden om een gesprek structuur te geven.
Ik maak gebruik van de volgende elementen ‘Contact leggen’, ‘gespreksvoorwaarden’, en
‘oplossingsgerichte technieken en vragen’.

2.3.1 Contact leggen
Contact leggen is de basis en voorwaarde voor interactie in het algemeen en specifiek bij de uitvoering
van de zeven stappendans. Uit de interactie-analyse past hier het element initiatief volgen bij waarbij
je de ander hoort en ziet door op dezelfde ooghoogte te zitten, je toe te wenden, aan te kijken, via
oogcontact, vriendelijke intonatie, expressie en houding. Schat in waarom er wel of geen oogcontact
is en speel daarop in : geen oogcontact kan het hardop denken bevorderen (Delfos 2000). Maak
gebruik van aandachtig luisteren. Hiermee bouw je volgens Klaver (2018) aan relatie en straal je uit
dat je geïnteresseerd bent in de ander en dat zijn gevoelens en mening belangrijk zijn. Houd je volle
aandacht erbij: houd je ogen, hoofd en hart op de ander gericht. Let op zijn lichaamshouding en nonverbale signalen. Door ons taalgebruik en onze lichaamstaal, aspecten van de stem, te spiegelen en te
sporen met de leerling stem je volgens Måhlberg en Sjöblom (2008)af op de leerling.
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2.3.2 Gespreksvoorwaarden
Bij de stap context verhelderen passen de leerkrachtvaardigheden nieuwsgierigheid,
onvoorwaardelijke acceptatie, echtheid en authenticiteit, respect en empathie. Een houding van nietweten en je neutraal opstellen zijn daarbij heel belangrijk. Gebeurtenissen kunnen volgens
Vandebriel (2011) door een kind anders worden ingeschat dan door een volwassene. We moeten ons
focussen op degene die tegenover ons zit, met zijn eigen context, intern werkmodel. Een gesprek
vormgeven is vooral kleuren binnen de lijntjes die het kind trekt. Het kind geeft de informatie, deze
moet niet aan hem onttrokken worden (Delfos 2000). Bij het verhelderen van de context moet het
kind zijn mening of gevoelens kunnen vertellen zonder geleid of misleid te worden door de
volwassene (Delfos 2000). Kinderen hebben de neiging om voor de volwassene zo goed mogelijk te
willen doen en willen beantwoorden aan de verwachtingen. Dit moet geen belemmering zijn. Ga mee
in de beleving van de leerling: toon respect voor het wereldbeeld van de leerling met zijn eigen
unieke ervaringen, opvattingen, waarden en denkprocessen. Dit beeld bepaalt onze interpretatie van
een situatie en ons gedrag dat daar op volgt.
Door niet in te vullen voor de ander en steeds door te blijven vragen geven wij geen ruimte aan onze
eigen gissingen en interpretaties en kan het kind zijn verhaal kwijt. Niet oordelen, onderbreken of
zinnen afmaken zijn essentieel( Måhlberg en Sjöblom ,2008)
Aanmoedigen, vragen om verduidelijking, positief aanvullen , samenvatten en sleutelwoorden echoën
en het stellen van open vragen zoals wat, wie, waar , wanneer en hoe kunnen het kind helpen om de
eigen gedachten onder woorden te brengen. Aandacht voor de vijf G’s (Kayser, 2010) kunnen meer
inhoud geven aan het gesprek: wat Gebeurde er? Welke Gedachten en Gevoelens riep dat bij je op?
Welke Gedrag kwam daaruit voort en wat was het Gevolg?
Instemmend benoemen en ontvangstbevestiging ondersteunen de leerkracht en het kind: een knikje,
hummen, herhalen wat de ander heeft gezegd, taal geven aan wat je doet, denkt en voelt en welke
emotie het oproept.
Ik zie hierin mogelijkheden voor de kindgesprekken met betrekking tot het vergroten van het
welbevinden. Het is aan de leerkracht de taak om bewustzijn in beeld te brengen, samen met de
leerling, door bovengenoemde vragen te stellen : de beste wegwijzer is de leerling zelf en de
leerkracht vaart mee op die koers. Via een analyse van de gedachten kunnen belemmerende,
irrationele gedachten vervangen worden door positieve, rationele gedachten. De rationele gedachten
leiden tot positievere gevoelens en gedrag en vergroten het welbevinden.
Daarnaast is het belangrijk om door te pakken op wat het kind graag wil bereiken met het gesprek en
samen te kijken naar de vervolgstappen (doelen stellen, krachtbronnen aanboren, differentiatie en
toekomst oriëntatie). In het vooronderzoek en uit gesprekken met leerkrachten bleek dat het
kindgesprek nu regelmatig blijft steken op het vertellen wat er gebeurd is of waar het kind mee zit
maar wordt er niet of nauwelijks samen gezocht naar oplossingen en mogelijkheden die een kind zelf
al bezit. De collega’s willen handvatten krijgen hoe ze een kindgesprek oplossingsgericht kunnen
voeren.
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2.3.3 Oplossingsgerichte technieken en vragen

Ik heb een steen verlegd
in een rivier op aarde.
Het water gaat er anders dan voorheen.
Bram Vermeulen 1988

Oplossingsgericht begeleiden is te vergelijken als het aanleggen van een pad van stenen. ‘Elke steen
vertegenwoordigt een prestatie van de leerling bij elkaar gehouden door het cement van zijn eigen
vaardigheden. Sommige stenen zijn zo bij de hand, andere moeten misschien worden geleend,
aangepast of uit ruwe grondstoffen worden gevormd, naarmate het werk vordert.’ (Måhlberg en
Sjӧblom, 2008) .Samen met de leerling bouw je aan zijn toekomst: ontwerpen van de door het kind
gewenste situatie in de toekomst en het vinden van oplossingen die het kind helpen zijn doel te
bereiken (Bannink, 2006)
Oplossingsgericht denken gaat uit van mogelijkheden en oplossingen in plaats van te focussen op het
probleem. Het probleem is er namelijk niet altijd, er gaan ook veel dingen wel goed. Problemen
kunnen vertaald worden naar een te leren vaardigheid. (Wolters, 2011) Doe meer van wat werkt en
deel het met anderen zijn termen die hierbij horen. Het gaat uit van de krachtbronnen waarover
iedereen reeds beschikt. Het kan helpen om je af te vragen of je al eerder een soortgelijke situatie
hebt meegemaakt en hoe je die toen opgelost hebt. Wat heb je toen gedaan dat werkte en wat of
wie heeft je daarbij geholpen? Of door te kijken naar uitzonderingen: wat gaat al wel goed? Zijn er
momenten dat het probleem er niet of minder is? Hoe komt dat? Wat doe jij dan anders? Hoe kreeg
je dat voor elkaar? Welke kwaliteiten heb je daarvoor ingezet? En kun je dat nogmaals gebruiken? De
schaalvraag en wondervraag zijn vragen die ingezet kunnen worden en kunnen helpen een doel te
stellen voor de komende tijd. Hiermee krijgt het gesprek richting en structuur.

Onderzoeksvraag en deelvragen
In de definitie van het begrip empowerment en de voorwaarden daarvoor zitten de kernelementen
die passen bij de probleemstelling en theorie.
“Empowerment is een proces van versterking van het welbevinden, en krachten waarbij je greep
krijgt op de eigen situatie via het verwerven van controle, het aanscherpen van kritisch bewustzijn en
door zich eigenaar te voelen van het proces, doel en uitvoering.”
Dit zie ik terug in de eerder beschreven probleemstelling waarbij de leerkrachten aangaven dat ze
meer handvatten willen krijgen om de kindgsprekken effectiever te laten verlopen: ze willen inzicht
in mogelijkheden en gespreksvoorwaarden en bouwstenen om de stem van de leerling te laten
horen: hij is de expert en wegwijzer naar zijn eigen emoties.
“De voorwaarden voor empowerment zijn de focus op de oplossing, op kwaliteiten, krachten en
kansen. Empowerment kan pas bewerkstelligd worden als er sprake is van interactie.”
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Het is voor de onderzoeker onduidelijk in hoeverre de leerkrachten binnen de onderzoeksschool op
dit moment deze mogelijkheden, gesprekstechnieken en bouwstenen toepassen om met de leerling
op zoek te gaan naar zijn eigen krachtbronnen om zijn welbevinden te verhogen.
Hiermee kom ik tot de volgende onderzoeksvraag:
Onderzoeksvraag:
Wat hebben de 2 leerkrachten op de onderzoeksschool nodig om empowerende gesprekstechnieken
in te zetten in het kindgesprek?
Deelvragen zijn:
1.Welke interactie-elementen zetten de twee deelnemende leerkrachten in kindgesprekken in?
2.Welke oplossingsgerichte gespreksvaardigheden zetten de twee deelnemende leerkrachten in
kindgesprekken in?
3.In hoeverre kan empowerment het welbevinden van de deelnemende leerkrachten aan dit
onderzoek vergroten?
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Hoofdstuk 3 Onderzoeksstrategie en methoden
In dit hoofdstuk geef ik een uiteenzetting van de voorbereiding en uitvoering van dit onderzoek en de
onderliggende paradigma en methodologie. Stap voor stap beschrijf ik hoe ik het onderzoek
voorbereid heb.

3.1 Doel van dit onderzoek
Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de wijze waarop de twee collega’s invulling geven aan
de gesprekken met kinderen en welke technieken zij daarvoor inzetten. Zijn zij zich daar bewust van?
Door inzicht te verwerven hoop ik een zetje te geven in de goede richting hoe oplossingsgerichte
gesprekken vorm gegeven kunnen worden en wat zij daar zelf in kunnen veranderen ten behoeve van
het vergroten van het welbevinden van het kind.

3.2 Onderzoeksparadigma
Dit onderzoek past binnen het interpretatieve paradigma dat zich richt op het individu en het
verhelderen en begrijpen van subjectieve menselijke ervaringen van een bepaalde situatie. De focus
ligt op het menselijk handelen dat intentioneel is en gericht op het behalen van specifieke
toekomstige resultaten.
Dat vertaalt zich in dit onderzoek naar het inzicht bieden (verhelderen en begrijpen) in het handelen
met voorbedachte rade in een kindgesprek ten behoeve van het vergroten van het welbevinden. De
ervaring van de deelnemers staat hierin centraal: hoe kijken zij naar hun gesprekstechnieken, wat
ervaren zij? Mede op basis hiervan ontwikkel ik de zogenaamde grounded theory: ik ontwerp de
theorie al onderzoekende en in samenspraak met de twee collega’s die deelnemen aan het
onderzoek en het liefst in hun woorden. (Boeije, 2005).
Onderzoeksrichtingen binnen dit paradigma die gekoppeld kunnen worden aan het onderzoek zijn
*etnomethodologie dat zich in dit onderzoek vertaalt in de vraag hoe de twee collega’s hun
gesprekken met kinderen begrijpen en er betekenis aan geven,
*en symbolische interactie: de onderzoeker en participanten onderzoeken hoe de twee collega’s in
hun communicatie met het kind via symbolen betekenis geven en delen over de setting waarin ze
zich bevinden en die via symbolen (tekens, taal, beelden en gebaren) gecommuniceerd worden
(Cohen et al., 2000)

3.3 Onderzoeksstrategie
Met de wens de deelnemende collega’s inzicht te geven in hun gespreksvaardigheden, deze zichtbaar
te maken en mogelijkheden te bieden tot verbetering van deze vaardigheden is er sprake van een
mixed method design. Door observaties (beeldanalyses) en gesprekken wil ik inzicht krijgen in de
gespreksvaardigheden van de leerkrachten en door intercollegiale consultatie is het een
actieonderzoek. Actieonderzoek is geschikt voor professionals die de eigen beroepspraktijk willen
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onderzoeken met het doel deze te verbeteren of te vernieuwen (Schuman, 2009)
Het is een onderzoeksstrategie waarin emancipatie, participatie, empowerment en sociale
rechtvaardigheid een grote rol spelen (De Lange, Schuman & Montesano Montessori, 2011). Dit sluit
aan op wat dit onderzoek beoogt te bereiken: empowerment vergroten. De ontwikkeling van
professionals die in de organisatie werken is volgens Senge (2000) voorwaardelijk en van groot
belang voor vernieuwing binnen (onderdelen van) het systeem. Zijn vijf leerprincipes kan ik als volgt
vertalen naar dit onderzoek:
Met dit onderzoek versterk ik de competenties van de deelnemers, waarbij zij zich eigenaar voelen
van het ontwikkelingsproces waardoor meer draagvlak ontstaat. De deelnemers krijgen zicht op
mentale modellen die zij hanteren tijdens kindgesprekken (vanuit dialoog komt leren op gang
(gesprekken over beeldanalyse)), en reflectie en het geven en ontvangen van feedback kunnen het
veranderingsproces in gang zetten.

3.4 Participerende collega’s
Aangezien de geplande coachingstijd slechts op maandag ingevuld wordt, worden alleen die collega’s
in het onderzoek meegenomen die de kindgesprekken voeren. De resultaten van het onderzoek wordt
uiteindelijk wel met het hele team gedeeld zodat de nieuwe kennis ook gedeeld kan worden en
toegepast kan gaan worden in alle kindgesprekken.
Twee collega’s waren bereid om deel te nemen aan het onderzoek. Het betreft de leerkracht van
groep 6 en de leerkracht van groep 8.
De leerkracht van groep 6, een vrouw van 57 werkt 34 jaar in het basisonderwijs, in dit onderzoek
noem ik haar leerkracht A.
De leerkracht van groep 8, een vrouw van 24 jaar, werkt 2 jaar in het basisonderwijs, haar noem ik
leerkracht B.
Beide leerkrachten hebben tweemaal een gesprek gevoerd met een leerling. Dit betrof niet twee maal
dezelfde leerling en dat was ook niet nodig aangezien het onderzoek zich vooral richt op de
leerkrachtvaardigheden tijdens het voeren van een kindgesprek.

3.5 Onderzoeksmethoden en instrumenten
Goed observeren is volgens De Lange, Schuman & Montesano Montessori, (2011) een van de
belangrijkste instrumenten om tot bruikbare inzichten en kennis te komen en om te evalueren wat
de effecten van het eigen handelen zijn. Hiermee kan het proces van bewustwording op gang
gebracht worden. Om goed te observeren is er voor gekozen om de leerkracht te vragen het
kindgesprek zodanig te filmen dat de gezichtsuitdrukkingen en mimiek te volgen zijn. Een voordeel
van het maken van beeldopnames door de leerkracht zelf is dat het kindgesprek plaatsvindt in een
natuurlijke setting en dat de onderzoeker er niet bij aanwezig is. Hierdoor maakt de onderzoeker
gebruik van de veiligheid en relatie tussen de leerkracht en leerling zonder haar aanwezigheid en
mogelijk verstorende invloed hierop.
Via beeldopnames kan het zichtbare gedrag worden geregistreerd zonder allerlei interpretaties en
emoties van de observator. De beelden kunnen achteraf met de geobserveerde ( de leerkracht in dit
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geval) samen (met de onderzoeker) worden geanalyseerd en eventueel van betekenis worden
voorzien. Interpretaties en motieven kunnen eventueel achteraf besproken worden.
Op basis van bestaande theorieën over succesvolle interactie, gespreksvoorwaarden en technieken
en oplossingsgerichte communicatie , is er voor gekozen twee kijkwijzers te construeren waar het
waargenomen gedrag als het ware wordt ingepast. Hiervoor is gebruik gemaakt van de eerder
beschreven theorie uit hoofdstuk 2 van dit onderzoek. Gekozen is om via de kijkwijzers alleen de
gedragingen en indoen mogelijk hun frequentie te registreren en niet hun tijdstip en tijdsduur.
Daarnaast is gebruik gemaakt van open observeren doordat na afloop van het invullen van de
kijkwijzers met de leerkracht hierover een gesprek gevoerd is. Daarmee is er ruimte gegeven aan de
interpretaties en emoties van de leerkracht.
Meer ongestructureerde, meer open instrumenten, zijn vaker meer valide. Ze komen vaak dichter bij
de persoonlijke zingeving van de bestudeerde subjecten dan de meer gesloten instrumenten. Meer
gestructureerde onderzoeksinstrumenten daarentegen zijn in onderzoekstechnische zin meer
betrouwbaar. Er is gekozen voor een combinatie van open observatie (gesprek over ingevulde
kijkwijzers en ruimte voor interpretaties) en gesloten observatie (kijkwijzers) Hierbij wordt de zwakte
van het gestructureerd observeren gecompenseerd met de kracht van open observeren.
Hoe dit alles er uit gaat zien heb ik verwerkt in het volgende schema. Daarin word stap voor stap de
aanpak beschreven.
Afspraken met
deelnemende
collega’s
-uitleg onderzoek
-uitleg beeldopnames
maken: hoe doe je
dat?
-data prikken om
beelden te
analyseren: 1e maal,
2e maal
-beeldanalyse en
open gesprek
hierover voeren 1e
maal, 2e maal
-uitleg over
oplossingsgerichte
gespreksvoering door
onderzoeker aan
beide leerkrachten
-eindgesprek voeren

vooronderzoek

uitvoerfase

evaluatiefase

-onderzoeksvraag en
deelvragen helder
kunnen formuleren:
waar is behoefte aan
binnen het team?
-literatuuronderzoek
gericht op kijkwijzers:
wat kan ik hiervan
gebruiken?

-samenstellen van
twee kijkwijzers
-beelden analyseren
met deze kijkwijzers
-open gesprek voeren
-informatie geven
over
oplossingsgerichte
gespreksvoering

-kan de
onderzoeksvraag
beantwoord worden?
-welke vervolgacties
vloeien hieruit voort?
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3.5.1 Onderzoeksmethoden
Om zicht te kunnen krijgen op de gesprekstechnieken die de twee leerkrachten inzetten, is er voor
gekozen om twee verschillende beeldopnames te maken van een kindgesprek, Deze gaan de
onderzoeker en leerkracht vervolgens samen analyseren aan de hand van de kijkwijzers die zijn
samengesteld en daarover wordt een gesprek gevoerd.
1. Beeldopnames
Om gebruik te kunnen maken van beeldopnames, moet de leerkracht de beschikking hebben over
filmmateriaal en kennis hebben van het gebruik daarvan.
Aan Leerkracht A is uitgelegd hoe ze de laptop van school waarin een camera ingebouwd zit, in kan
stellen op camera, hoe ze deze aanzet, op welke hoogte ze deze moet zetten om haar en de leerling in
beeld te kunnen hebben en hoe ze deze beelden opslaat.
Leerkracht B heeft van bovenstaande al de benodigde kennis en zal gebruik maken van haar eigen
camera.
2. Analyse
Om een analyse te kunnen maken wordt een moment met de leerkrachten ingepland om samen met
hen naar de beelden te kijken en daar een analyse van te maken.
De leerkracht krijgt eerst de ruimte om zelf naar de beelden te kijken, zonder analyse. Hiermee krijgt
de leerkracht de ruimte om naar de beelden te kijken en naar zichzelf te kijken.
Het kijken naar jezelf is confronterend en het staat het onderzoek in de weg als het kijken naar jezelf
teveel beïnvloed wordt door je gevoel en de gedachten daarover.
Door hier eerst ruimte voor te geven en daarover te praten, kan het voor de tweede keer kijken naar
de beelden, dit keer met de kijkwijzer, objectiever gebeuren.
3. Kijkwijzers
Uitgaande van de theorie over interactie en (oplossingsgerichte) gespreksvoering maakt de
onderzoeker twee kijkwijzers.
De eerste kijkwijzer is gebaseerd op interactie-elementen en gespreksvoorwaarden die algemeen
geldend zijn voor een gesprek. Deze zijn gebaseerd op interactie-analyse van Dekkers & Biemans
(1994), communicatie-voorwaarden volgens Delfos (2000) en bouwstenen van een gesprek van
Måhlberg en Sjӧblom, (2008). Deze elementen worden in een tabel gezet waar ruimte naast is om te
turven: hoe vaak zijn deze elementen zichtbaar in het gesprek?
De tweede kijkwijzer heeft betrekking op de inhoud en het proces van het gesprek. Deze elementen
zijn gebaseerd op de eerder in Hoofdstuk 2 beschreven voorwaarden en voorbeelden van
oplossingsgerichte gespreksvoering en mogelijke vragen die gesteld kunnen worden. Hiervoor hebben
Cauffman en van Dijk (2009), Bannink (2006) , Wolters (2011), en Kayser (2010) als inspiratiebron
gediend. De mogelijkheden die zij hiervoor in hun boeken bieden zijn echter zo uitgebreid dat er
gekozen is om voorbeeldvragen te gebruiken die passen bij de stappen van de zeven stappendans. De
onderzoeker is zich er van bewust dat de hoeveelheid vragen op een kijkwijzer beperkt moet zijn wil
het bruikbaar zijn binnen de tijd die er staat voor het analyseren van de beelden en voor de motivatie
van de leerkracht: teveel vragen moeten analyseren en evalueren kan demotiverend werken.
Deze elementen en voorbeeldvragen worden in een tabel weergegeven waar naast ruimte is om een
toelichting te schrijven of de vraag of opmerking op te schrijven die te horen is in het gesprek.
Alvorens er gewerkt gaat worden met de kijkwijzers krijgt de leerkracht tijd en ruimte om de
elementen op de kijkwijzer door te nemen en bij onduidelijkheid toelichting te vragen.
De verkregen data uit de ingevulde kijkwijzers worden in een tabel weergegeven hiervoor worden
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dezelfde kijkwijzers gebruikt maar achter de elementen komen twee kolommen: één voor de analyse
van de leerkracht, één voor de analyse van de onderzoeker.
De ingevulde kijkwijzers zijn terug te vinden in de bijlagen.
4. Gesprek
Na afloop van het bekijken en analyseren van de beelden aan de hand van de kijkwijzers, gaan de
leerkracht en onderzoeker in gesprek over de ingevulde kijkwijzers. De verschillen en overeenkomsten
worden besproken en er wordt vastgesteld wat de vervolgstap gaat worden. Wat wil de leerkracht
weten en waar heeft ze behoefte aan? Dit gesprek zal worden samengevat en eventuele relevante
uitspraken die betrekking hebben op de onderzoeksvraag zal weergegeven worden in een quote.

3.5.2.kennisoverdracht
Uit het vooronderzoek en het voorgesprek met de deelnemende leerkrachten bleek dat de
leerkrachten weinig weten van oplossingsgerichte gespreksvoering en de mogelijkheden daarvan.
Zij hadden zelfs behoefte aan handvatten daarvoor.
Na de eerste beeldanalyse zal de onderzoeker de participanten samen laten komen en hen de
powerpoint laten zien die de onderzoeker vorig jaar samengesteld heeft voor een presentatie in het
team over oplossingsgericht werken. Deze powerpoint wordt aangevuld met de theorie uit Hoofdstuk
2 van dit onderzoek. Beide leerkrachten krijgen zowel de powerpoint als de uitdraai van Hoofdstuk 2
mee op papier om nog eens na te lezen.
Daarnaast zal de onderzoeker met theoretische aanvullingen komen tijdens het nagesprek met de
participanten. Hiermee blijft het niet bij losse theorie maar wordt de theorie aan de context (het
kindgesprek in dit geval) gekoppeld.

3.6 Betrouwbaarheid, validiteit en triangulatie
Door gebruik te maken van een combinatie van interactie-elementen en oplossingsgerichte
communicatie, deze te verwerken in twee kijkwijzers, door het voeren van nagesprekken en het geven
van theorie over oplossingsgericht communiceren aan de deelnemers van het onderzoek vergroot de
onderzoeker de betrouwbaarheid van het onderzoek. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een
cyclus: beginsituatie: eerste beeldopname, evalueren, theorie, tweede beeldopname en analyse en
evaluatie. Dit geldt voor beide participanten.
De validiteit wordt gewaarborgd door gebruik te maken van gegevens uit observatie (beeldanalyse),
deze te combineren met het scoren op een op theorie gebaseerde kijkwijzer en door daar vervolgens
over in gesprek te gaan. Zowel de participant als de onderzoeker scoort haar handelingen op de
kijkwijzer (triangulatie). De analyse en evaluatie daarvan worden samengevat. Hierdoor wordt
gebruik gemaakt van verschillende invalshoeken en benaderingen.
De validiteit verwijst naar de mate waarin het instrument werkelijk meet wat de onderzoeker zegt of
denkt te meten. Door overleg met critical friends en werkplek- en studiebegeleiders checkt de
onderzoeker of de kijkwijzer en gesprekken daarover bijdragen tot het beantwoorden van de
onderzoeksvragen. Dat geldt al voor het samenstellen van de kijkwijzers maar ook voor het invullen en
spreken over de ingevulde kijkwijzers. Om de interpretatie van de analyse valide en betrouwbaar te
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maken zijn de uitkomsten van de analyses besproken met critical friends. Aangezien de onderzoeker
zelf deel heeft genomen aan het maken van beeldanalyses, is de kans op objectief analyseren en
weergeven van een objectieve samenvatting van het gesprek kleiner. Hiervoor is een objectieve derde
nodig.
De onderzoeker is er zich van bewust dat het onderzoek en de resultaten die daaruit voortvloeien
subjectief en persoonsafhankelijk zullen zijn. De twee collega’s die deelnemen aan het onderzoek
vertegenwoordigen niet de hele school. De onderzoeker kan na afloop niet zeggen dat op de
onderzoeksschool de kindgesprekken oplossingsgericht ingericht worden om het welbevinden te
verhogen. De triangulatie (inbreng van verschillende invalshoeken en benaderingen) is terug te zien
doordat er niet alleen met kijkwijzers wordt gewerkt maar ook met een open gesprek hierover.

3.7 Ethische aspecten
In de gedragscode voor praktijkgericht onderzoek die de Vereniging voor Hogescholen in 2010 heeft
uitgegeven staan 5 regels centraal die ik als volgt vertaal naar het onderzoek dat ik uitvoer:
1. Ik dien het professionele en maatschappelijke belang
Met dit onderzoek lever ik een bijdrage aan de invulling van de kindgesprekken. Collega’s krijgen
inzicht in hun handelen en leren de mogelijkheden kennen van oplossingsgericht communiceren
tijdens het voeren van een kindgesprek. Daarmee kunnen zij bekwamer worden in het voeren van
kindgesprekken zodat het welbevinden van het kind vergroot kan worden.
2. Ik ben respectvol
De deelnemende collega’s stellen zich kwetsbaar op door zichzelf te filmen tijdens een kindgesprek en
deze beelden met mij te delen. Ieder kijkt met een eigen visie, opvatting en mening naar deze beelden
maar meningsvorming zal niet centraal staan. Ik laat me leiden door mijn onderzoeksvraag en de
kijkwijzers.
3. Ik ben zorgvuldig
Ik maak gebruik van verschillende bronnen die mij informatie bieden voor dit onderzoek. Deze
analyseer en beschrijf ik zorgvuldig
4. Ik ben integer
Tijdens het proces van dit onderzoek maar ook bij het schrijven ervan, overleg ik met de betrokkenen
zoals de participanten, werkplek- en studiebegeleider en critical friends wat ik vastleg en waarom ik
dat zo doe.
5. Ik verantwoord mijn keuzes en gedrag.
Door tussentijds de onderzoeksfases , vragen, verwachtingen en uitkomsten te bespreken met de
participanten, werkplek- en studiebegeleider verantwoord ik wat ik wil, doe en verwacht.
Ik wijs erop dat de deelnemers op vrijwillige basis participeren en zich altijd zonder verdere
consequenties, terug kunnen trekken uit het onderzoek en dat het recht op privacy en
vertrouwelijkheid ten alle tijden gerespecteerd zal worden. Ik zal gebruik maken van een
intentieverklaring zoals deze beschikbaar is gesteld in de bijlagen van het methodisch kader
beeldbegeleiding.
De deelnemers zullen zich kwetsbaar op durven stellen en zich over hun eventuele schaamte heen
moeten zetten. Ze gaan zichzelf immers filmen tijdens een kindgesprek en deze beelden met mij
delen. De beelden blijven echter bij de deelnemer zelf, ik zal ze niet gebruiken in de rapportage van dit
onderzoek.
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Hoofdstuk 4 Data analyse en resultaten
Nu volgt een verslag van data opbrengsten uit de onderzoeksactiviteiten. Dit zijn de beeldanalyses aan
de hand van de kijkwijzers en de gesprekken hierover.
Om de verschillende data overzichtelijk weer te geven is gekozen de kijkwijzers per deelvraag in
tabellen samen te brengen. De eerste beeldanalyse en de tweede beeldanalyse zijn naast elkaar gezet
waardoor snel overzicht ontstaat om hier conclusies uit te trekken.
De analyses zijn besproken aan de hand van de volgende vragen die de onderzoeker heeft gesteld:
Wat valt op in de analyse? Waar zitten sterke punten? Waar zitten leer/aandachtspunten?
Het gesprek zal samengevat weergegeven worden.
Om structuur in de data te brengen, worden deze gekoppeld aan de deelvragen van het onderzoek en
worden alleen de vragen en uitspraken uit de analyse gehaald die betrekking hebben op de deelvraag.
Voor de volledige analyse verwijs ik naar de bijlagen.

4.1Welke interactie-elementen zetten de twee deelnemende
leerkrachten in een kindgesprek in?
In deze paragraaf worden constateringen gedaan naar aanleiding van de analyses. Om dit kort en
helder weer te geven, worden alleen de opvallendheden, tegenstellingen of ontbrekingen beschreven.
Voor een uitgebreide analyse verwijst de onderzoeker naar de bijlagen (Tabellen 1 en 2)
Elementen uit de stap contact leggen:
Leerkracht A:
De elementen zijn volgens beide partijen
(leerkracht en onderzoeker) in beide
beeldanalyses zichtbaar. Er zit enkel hier en daar
een afwijking in het aantal keer dat geturfd is.

Leerkracht B:
De elementen zijn volgens beide partijen
(leerkracht en onderzoeker) in beide
beeldanalyses zichtbaar. Er zit enkel hier en daar
een afwijking in het aantal keer dat geturfd is.

Elementen uit gespreksvoorwaarden:
Leerkracht A:
Bijna alle elementen zijn volgens beide partijen
(leerkracht en onderzoeker) in beide
beeldanalyses zichtbaar. Er zit enkel hier en daar
een afwijking in het aantal keer dat geturfd is.

Leerkracht B:
De eerste keer zijn veel lege plekken te zien in
de analyse van de leerkracht. De onderzoeker
daarentegen ziet wel elementen terug, 2 tot 3
keer.
De tweede keer zijn dezelfde elementen die
zichtbaar zijn geturfd door beide partijen. De
scores zitten daarbij dicht tegen elkaar aan.

De uitzonderingen zijn de elementen
onwetende houding, feedback geven, aandacht
voor non-verbaal gedrag en de 5 G’s. Deze
waren de eerste keer niet zichtbaar, de tweede
keer wel het element aandacht voor de 5 G’s.
De onderzoeker noemde hierin meer gestelde
vragen dan de leerkracht.

De elementen de ontbreken zijn de onwetende
houding en feedback geven.
Beide partijen hebben vragen genoteerd die
betrekking hadden op de 5 G’s.
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Het nagesprek dat hierop volgt geeft ruimte aan de interpretatie van de leerkracht. Deze worden
ondersteund, begeleid door de vragen die de onderzoeker stelt:
Wat valt op in de analyse? Waar zitten sterke punten? Waar zitten leer/aandachtspunten?
De leerkracht zegt hierover in het nagesprek:
Leerkracht A:
Leerkracht B:
Nagesprek eerste beeldanalyse:
Nagesprek eerste beeldanalyse:
“Ik zie wel dat veel elementen uit contact leggen “Ik zie door deze analyse te maken dat ik zelf
en gespreksvoorwaarden aanwezig zijn maar
veel meer aan het woord ben dan de leerling.
dat ik meer gebruik moet maken van stiltes. Ik
Mijn rol is groter dan die van de leerling. Ook is
ben zelf wel veel aan het woord. Ik stel wel veel
er niet echt één onderwerp waar diep op in
vragen maar niet de vragen gericht op het
gegaan wordt. Ik maak lange zinnen met veel
oplossingsgerichte vermogen van de leerling
onderwerpen en stel korte en gesloten vragen.
zelf”
Stiltes vallen er bijna niet en als ze er zijn, zijn ze
Onderzoeker vraagt: “waar zitten je
heel kort (nog geen minuut).”
aandachtspunten? Waar ga je komend gesprek
Onderzoeker vraagt: “waar zitten je
op letten?”
aandachtspunten? Waar ga je komend gesprek
Leerkracht: “ik ga minder praten en meer
op letten?”
vragen.”
Leerkracht: “ik ga meer insteken op één
Op de vraag of de leerkracht daarvoor iets nodig onderwerp en daar mijn vragen op af
heeft van de onderzoeker geeft de leerkracht
stemmen.”
aan dat ze graag meer voorbeeldvragen wil
Op de vraag of de leerkracht daarvoor iets nodig
krijgen waarmee ze de diepte in kan gaan.
heeft van de onderzoeker geeft de leerkracht
Dat biedt het oplossingsgerichte kader en komt
aan dat de bewustwording hiervan door de
terug bij de tweede analyse.
beeldanalyse al genoeg is. Dat heeft haar al aan
Nagesprek tweede beeldanalyse:
het denken gezet.
“Ik ben minder vaak en lang aan het woord. Ik
Nagesprek tweede beeldanalyse:
ga meer in op de gevoelens van de leerling. Ik
“Ik maak meer gebruik van stiltes, ik ben zelf
stel meer vragen en moedig meer aan, versterk
minder lang aan het woord, ik vat veel meer
samen wat hij zegt, zoek meer naar de kern. Ook
haar meer.”
ben ik meer in gegaan op de gevoelens van de
leerling.”

4.2 Welke oplossingsgerichte gespreksvaardigheden zetten de twee
deelnemende leerkrachten in een kindgesprek in?
In deze paragraaf worden constateringen gedaan naar aanleiding van de analyses. Om dit kort en
helder weer te geven, worden alleen de opvallendheden, tegenstellingen of ontbrekingen beschreven.
Voor een uitgebreide analyse verwijst de onderzoeker naar de bijlagen (Tabellen 3 en 4)
Uit de analyse blijkt het volgende:
Leerkracht A:
Eerste analyse:
De elementen probleem verhelderen,
gespreksdoel vaststellen en de vraag wat de
leerling anders zou willen zien of hebben zijn te
horen op beeld. De vraag naar krachtbronnen,

Leerkracht B:
Eerste analyse:
De elementen probleem verhelderen,
gespreksdoel vaststellen en de vraag wat de
leerling anders zou willen zien of hebben zijn te
horen op beeld. De vraag naar krachtbronnen,
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kwaliteiten benoemd door moeder,
uitzonderingen, toekomst en schaalvragen zijn
niet te horen. Dat constateren beide partijen.
Tweede analyse:
De elementen probleem verhelderen,
gespreksdoel vaststellen en de vraag wat de
leerling anders zou willen zien of hebben zijn te
horen op beeld.
De vraag naar krachtbronnen wordt door de
leerkracht niet herkend, de onderzoeker kan 5
vragen benoemen bij dit element.
De kwaliteitsvraag vanuit gezichtspunt moeder
en de wonder- en schaalvragen zijn niet te
horen.
Het zoeken naar uitzonderingen is benoemd
door zowel de leerkracht als de onderzoeker
waarbij de onderzoeker meer gestelde vragen
heeft benoemd dan de leerkracht.
Dit keer is er wel sprake van een duidelijke
afsluiting waarbij de onderzoeker meer gestelde
vragen heeft benoemd dan de leerkracht.

kwaliteiten benoemd door moeder,
uitzonderingen, toekomst en schaalvragen zijn
niet te horen. Dat constateren beide partijen.
Tweede analyse:
Dit keer zijn op de wondervraag na, alle
elementen in meer of mindere mate terug te
horen.

De volledige uitwerking van de nagesprekken zijn te vinden in de bijlagen Hieronder volgen enkele
uitspraken van beide leerkrachten en van beide gesprekken.
“De leerling duwt mij in de positie dat ik de situatie op moet lossen en niet zijzelf.”
“De vragen zoals de wondervragen en de vraag wat haar vriendinnen over haar zouden zeggen als
krachtbron, zijn vragen waar ik in het vervolg aan wil denken.”
“Gevoelens als boosheid worden wel benoemd maar er wordt niet gekeken hoe ze met die boosheid
om kan gaan, wanneer ze wel om kan gaan met die boosheid en wanneer ze geen last heeft van het
gedrag van de ander.”
“Vooral de zin ‘doe meer van wat werkt’ is me bijgebleven en heeft me bewust gemaakt om met de
leerling samen te kijken wat al wel goed gaat zodat ze daar meer van kan gaan doen als oplossing.
“Ik wil graag meer handvatten om het gespreksproces te leiden en meer de diepte in te kunnen gaan
waarbij de leerling een grote rol krijgt.”
“Ik richtte me nu niet op zijn probleemgedrag maar zocht door de vragen samen met hem naar een
oplossing door uit te gaan van zijn kwaliteiten en deze meer te gebruiken.”
Voorbeelden van succesvolle oplossingsgerichte vragen uit de analyses zijn:
“als je ontspannen bent, hoe voel je je dan?”
“wat zien we dan aan jou?’
‘zijn er meer momenten dat je ontspannen bent?”
‘hoe kun je dat hier op school gebruiken?’
“Wat ga je nu anders doen?”
‘als je denkt aan vergelijkbare momenten, zoals in de klas of bij voetbal, wat doe jij dan waardoor je je
wel fijn voelt?’
‘kun je die gedachte/dat gevoel ook gebruiken op het podium?”
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4.3 In hoeverre kan empowerment het welbevinden van de
deelnemers aan dit onderzoek vergroten?
De data met betrekking tot de interactie-elementen ‘aandacht voor de 5 G’s’ en de oplossingsgerichte
vragen met betrekking tot krachtbronnen en uitzonderingen geven antwoord op deze vraag. De
belangrijkste uitkomsten (uitspraken en vragen) komen uit de kijkwijzers en uit de nagesprekken en
staan hieronder, voor een uitgebreide weergave zie bijlagen.
Enkele vragen en uitspraken die gerelateerd zijn aan deze deelvraag zijn:
“hoe voel je je dan?” , “wat gebeurt er dan met jou?”, “ Wat zien we dan aan jou?”, “ Hoe zou je je
willen voelen?”, “Wat gaat er dan door je heen?”, “ Wat doet dat met je?”
“wat kun jij al goed?”, “ Welke kwaliteiten heb je al?”, “ Wie helpt jou daarbij?”,
“Als je denkt aan vergelijkbare momenten, zoals in de klas of bij voetbal, wat doe jij dan waardoor je je
wel fijn voelt?”, “ Kun je die gedachte, dat gevoel ook gebruiken op het podium?”
Uit de nagesprekken met de leerkracht komen uitspraken als:
“ook ben ik meer ingegaan op de gevoelens van de leerling. Door de oplossing in hem zelf te zoeken
zag ik dat hij niet alleen het gesprek vrolijker uitging maar ik zag ook het effect op hem tijdens de
repetitie van de musical. Hij stond er nu echt en durfde zich meer in te leven in zijn rol waardoor hij
krachtiger overkwam “
“Door de eerste beeldanalyse ben ik dit keer bewuster het gesprek aangegaan met de gedachte dat de
leerling met de oplossing moet komen en niet ik. De vragen helpen me daarbij.”
“Als ik zo terugkijk naar de ingevulde kijkwijzer en deze leg naast de zichtbare elementen die op beide
formulieren staan, merk ik dat ik meer doe dan ik dacht. Ik gebruik niet alle elementen op bewust en
actief niveau maar de theorie en mogelijke vragen helpen me wel om het gesprek doelgerichter en
oplossingsgerichter in te vullen dan voorheen.”
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Hoofdstuk 5 Conclusie en discussie
In dit hoofdstuk evalueer ik het onderzoeksproces en koppel ik de onderzoeksresultaten aan mijn
onderzoeksvraag.
Mijn onderzoeksvraag baseerde ik op het onvoldoende zicht hebben op de inhoud van de
kindgesprekken en de vaardigheden die collega’s daarvoor inzetten. Voldoen de kindgesprekken aan
het beginsel waarmee ze in het leven geroepen zijn: verhogen van het welbevinden? Collega’s spraken
de behoefte uit om meer kennis te krijgen van gesprekstechnieken.
De onderzoeksvraag waar ik een antwoord op wilde krijgen is:
Wat hebben de twee leerkrachten op de onderzoeksschool nodig om empowerende
gesprekstechnieken in te zetten in het kindgesprek?
Alvorens ik daar antwoord op kan geven, geef ik eerst de conclusies weer van de data die ik verkregen
heb op de volgende deelvragen:

5.1 Welke interactie-elementen zetten de twee deelnemende
leerkrachten in kindgesprekken in?
De conclusie die getrokken kan worden is dat de leerkrachten al veel interactie-elementen toepassen.
De gespreksvaardigheden zoals Kayser (2010) deze benoemt als het geven van feedback, vragen om
verduidelijking, reflecteren en samenvatten wat er gezegd wordt, zijn zichtbaar. Het luisteren naar de
ander met je volle aandacht waarbij je je ogen, hoofd en hart op de ander richt (Klaver 2018) zien we
terug in de elementen toewenden, aankijken, vriendelijke intonatie, gezichtsuitdrukking en houding.
Dit pasten beide leerkrachten beide momenten toe. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de
basisvoorwaarden om tot interactie te komen aanwezig zijn.
Waar nog kansen lagen, is aan gewerkt. De leerkrachten benoemden zelf dat ze de eerste keer veel
aan het woord waren, korte of helemaal geen stiltes inlasten, gesloten vragen stelden of zelfs zinnen
af maakten. De tips van Klaver (2018) om de ander de ruimte te gunnen door niet te oordelen,
onderbreken of zinnen af te maken en gebruik te maken van stiltes, zijn de tweede keer opgepikt.
Daarvoor hoefde de onderzoeker zelf niets in te brengen: de turf-streepjes of zelfs het min-teken op
de analyse was al een duidelijke conclusie. Hierdoor werden de leerkrachten zich bewust van hun
leerkrachtgedrag en wilden zij verandering.
Die verandering was te zien tijdens de tweede beeldanalyse. Dit keer lasten beide leerkrachten meer
stiltes in, lieten ze de leerling meer aan het woord en vroegen de leerkrachten door.

5.2 Welke oplossingsgerichte gespreksvaardigheden zetten de twee
deelnemende leerkrachten in kindgesprekken in?
De voorzichtige conclusie die ik kan trekken uit de analyses en gesprekken met de leerkrachten is dat
er groei te zien is tussen de eerste beeldopnames en de tweede. De leerkrachten zetten de eerste
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keer weinig oplossingsgerichte vragen in. Doordat ik na de eerste analyse en hun leervraag (kracht van
eigenaarschap) beide leerkrachten meegenomen heb in de theorieën van positieve psychologie en de
methodiek van de zeven stappendans, kreeg gespreksvoering een oplossingsgericht tintje en kregen
de leerkrachten de handvatten waar ze om vroegen.
Hiermee is er een voorzichtig begin gemaakt aan het werken aan de grondhouding zoals Kayser (2010)
deze beschrijft. Hiervoor heeft een leerkracht een oplossingsgerichte visie en attitude op de manier
van communiceren met kinderen waarbij hun competenties en alternatieve oplossingen gebruikt
worden om hun emotionele ontwikkeling te bevorderen.
De zevenstappendans (Cauffman & van Dijk, 2010) biedt handvatten om een gesprek
oplossingsgericht in te richten. Vooral die handvatten bieden, bleek een juiste interventie te zijn die
gericht was op de vraag van de leerkrachten. De leerkrachten gaven aan dat vooral de stap zoeken
naar uitzonderingen op het probleem en daarbij juist de aandacht leggen op positieve emoties,
gedachten en op kwaliteiten het gesprek meer diepte geeft. Daarnaast geeft het de mogelijkheid om
te zoeken naar oplossingen in het kind zelf en het kijken naar de toekomst. Leerkracht B gaf aan dat ze
nu steeds in haar achterhoofd heeft dat de oplossing al in de leerling zelf kan liggen. Het zinnetje ‘doe
meer van wat werkt’ is daar een voorbeeld van. Dat bleef hangen en dat heeft ze zelfs letterlijk gezegd
in het tweede kindgesprek.
Doordat de kijkwijzer al elementen en vraagsoorten bevat die passen bij de interactie-theorie en
oplossingsgerichte gespreksvoering kregen de deelnemende leerkrachten al zicht op de
mogelijkheden. Beide leerkrachten gaven aan dat de kijkwijzer ook inzetbaar zou kunnen zijn tijdens
het voeren van een kindgesprek.
Het werken met de kijkwijzer en de bijbehorende theorie heeft bijgedragen aan de kennisontwikkeling
van beide leerkrachten en aan de praktijkontwikkeling: de gevoerde kindgesprekken zijn
oplossingsgerichter dan de eerste keer.

5.3 In hoeverre kan empowerment het welbevinden van de
deelnemers aan dit onderzoek vergroten?
De conclusie die ik hieruit trek is dat het aandacht schenken aan gedachten, gevoelens en gedrag een
belangrijk onderdeel is van het kindgesprek. Deze liggen naar mijn idee in de basis van het gesprek.
Wil je het welbevinden verhogen dan is bewustwording van je gedachten, gevoelens en gedrag een
eerste stap. De oplossingsgerichte vragen en het zoeken naar krachtbronnen kunnen bewustwording
en verandering teweeg brengen en daarmee het welbevinden verhogen, mits de aandacht zich daarin
richt op oplossingen en prettige helpende gedachten
Het welbevinden van mijn respondenten is tijdens dit onderzoek door empowerment vergroot. Dat zie
ik terug doordat de leerkrachten begonnen te stralen toen zij met mij het gesprek in gingen om de
tweede analyse te bekijken en daarin groei zagen in de vorm van oplossingsgerichte vragen. De
beeldanalyses en gesprekken hebben geleid tot bewustwording van hun gedachten, gevoelens en
gedrag waardoor er aanspraak gedaan werd op het uitvoerend vermogen zoals Van Zundert (2017)
deze beschrijft.
De leerkrachten zagen door de analyses waar hun eigen krachten en kansen lagen. Eigen krachten
centraal stellen helpt mee aan het denken in mogelijkheden, en gebruik maken van kwaliteiten en
talenten. De focus ligt daarbij op eigen verantwoordelijkheid en de oplossing in het individu zelf.
Volgens Nijnatten (2005) groeit de eigen kracht van mensen als deze door de ander wordt erkend én
als daar een beroep op wordt gedaan.
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Zowel de leerlingen als de leerkrachten voelen zich gesterkt doordat zij hun kwaliteiten ingezet
hebben: deze worden bij de leerling door de leerkracht erkend in het kindgesprek en door mij als
onderzoeker tijdens het nagesprek. De leerkrachten gaven zelf in het nagesprek aan dat de leerling uit
het tweede kindgesprek met een positief gevoel terugblikt op het gesprek en er zelfs
gedragsverandering opgetreden heeft. De leerling bij leerkracht A gebruikt het denken aan het
ontspannen gevoel als steun bij stressmomenten en de leerling bij leerkracht B heeft krachtig zijn
musicalrol gespeeld waarbij hij zei terug te denken aan momenten waarop hij zich ook zo voelt.
De leerkrachten gaven aan dat ze zich nu meer bewust zijn van de mogelijkheden van
gesprekstechnieken en welke zij zelf al min of meer bewust inzetten. Leerkracht B gaf aan dat ze niet
alles op actief bewust niveau doet, de analyses en het nagesprek heeft haar doen beseffen dat ze
meer doet dan ze dacht.

5.4 Wat hebben de twee leerkrachten op de onderzoeksschool nodig
om empowerende gesprekstechnieken in te zetten in het
kindgesprek?
Om tegemoet te komen aan de basis waarop de kindgesprekken gebaseerd zijn: het verhogen van het
welbevinden, en de leerbehoefte van de leerkrachten (kennis van gesprekstechnieken en materialen
om kindgesprekken effectiever te maken) heb ik me in dit onderzoek laten leiden door Van Zundert
(2017) die pleit voor programma’s die inzetten op het versterken van de persoonlijke veerkracht van
de onderwijsprofessional en Van Dijk (2013) die aangeeft dat degene die inzicht verwerft in de
kenmerken van succesvolle oplossingsgerichte gesprekken, beter in staat is dit succes zelf te
realiseren en óf anderen daarbij te ondersteunen.
Als ik daar de elementen van empowerment naast leg, zoals versterken van welbevinden en krachten,
greep krijgen op eigen situatie door bewustzijn, eigenaar zijn van het proces, doel en uitvoering en de
voorwaarde interactie, kan ik spreken van een succesvolle onderzoeksvraag en uitkomst.
Door samen te kijken naar hun interactionele en oplossingsgerichte gesprekstechnieken, hebben we
stil gestaan bij wat al werkt, waar al kwaliteiten lagen en waar nog kansen lagen. Hiermee werkte het
proces van het onderzoek al mee aan het vergroten van de eigen krachten van de leerkrachten.
Door via de kijkwijzers, analyse en gesprekken de mogelijkheden te zien en te ervaren van
oplossingsgerichte gespreksvoering konden zij hun vragen af stemmen op de gevoelens en gedachten
van de leerling en zochten ze samen met hen naar de krachten van de leerling als mogelijke oplossing.
Ze hebben hiermee niet alleen hun kennis ontwikkeld, maar ook hun vaardigheden, wat zich heeft
geuit in het voeren van een kindgesprek met een oplossingsgerichte invulling.
Mijn conclusie is dat door het empowerment van de leerkracht te vergoten door inzicht in eigen
handelen, reflectie daarop en kennis met betrekking tot oplossingsgerichte gesprekstechnieken te
bieden, de leerkrachten meer empowerende gesprekstechnieken in kunnen zetten in het kindgesprek
dan voorafgaand aan dit onderzoek.

‘wie inzicht verwerft in de kenmerken van succesvolle oplossingsgerichte gesprekken, is beter in
staat dit succes ook zelf te realiseren en óf anderen daarbij te ondersteunen.’ (Van Dijk , 2013)
van Dijk
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5.5 Discussie
In het onderzoek heeft het verhogen van het welbevinden door het voeren van kindgesprekken een
belangrijke rol gekregen. Ik startte mijn onderzoek met de tekst ‘de beste wegwijzer is de leerling zelf.’
Ik realiseer me dat in heel het onderzoek de leerling niet zelf een stem gekregen heeft. Als ik wil
meten of het welbevinden van de leerling verhoogd wordt door de soort vragen die gesteld worden
en door aandacht te schenken aan interactie-elementen alleen, is dat onvoldoende bewijs.
Ik ben in mijn conclusies op de deelvragen afgegaan en op de leerkracht die me na afloop kon
vertellen hoe de leerling na het kindgesprek gedragsverandering heeft laten zien en of het
welbevinden verhoogd is.
Met een schaalvraag had ik (of de leerkracht ) kunnen vragen hoe hoog zijn welbevinden is bij de start
van het gesprek, en hoe hoog na afloop van het gesprek. Dit zou een vorm van meten geweest kunnen
zijn die past binnen het oplossingsgericht denken en werken.
In het kader van betrouwbaarheid en validiteit kan ik helaas niet zeggen dat de kindgesprekken op
onze school in de toekomst oplossingsgericht ingericht worden waarbij empowerment centraal staat
en het welbevinden verhoogd wordt. Het onderzoek heb ik slechts afgenomen bij twee leerkrachten,
zij vertegenwoordigen niet de hele school. Deze leerkrachten hebben nu laten zien dat zij een
kindgesprek oplossingsgericht hebben uitgevoerd en gericht op het welbevinden op emotioneel
gebied. Dat is echter te weinig informatie om hier regelmaat in te ontdekken en vanaf nu te kunnen
zeggen dat elke kindgesprek zo ingericht wordt. Hiermee kan ik de resultaten niet veralgemeniseren.
Daarnaast geven de onderzoeksmethoden waarschijnlijk niet dezelfde uitslagen bij andere
leerkrachten op de onderzoeksschool, laat staan op andere scholen. Verder kan ik concluderen dat ik
zelf meer met een gekleurde bril kijk naar de elementen tijdens het analyseren van de beelden. Ik haal
meer voorbeelden van elementen uit het gesprek dan beide leerkrachten. Mijn focus ligt al meer op
oplossingsgerichte vragen dan de leerkracht. Door deze zichtbaar te maken in de kijkwijzer en deze te
bespreken met de leerkrachten spiegel ik de leerkrachten en verhoog ik hun welbevinden. Ik ben mij
er van bewust dat mijn rol als onderzoeker hierin gekleurd is door de theorie die ik mij eigen heb
gemaakt over het oplossingsgericht denken en werken en de mogelijke vragen die hierbij horen. Ik
ben daar zelf nog lang niet in bekwaam maar doordat ik de kijkwijzer zelf ook invul tijdens de
beeldanalyse komen hier waarschijnlijk andere resultaten uit dan wanneer elke willekeurige collega
deze in zou vullen. Hiermee staat de validiteit en betrouwbaarheid van dit onderzoek wankel.
Positieve punten van het onderzoek zijn onder andere dat leerkrachten met deze kijkwijzer zelf naar
hun eigen leerkrachtgedrag kunnen kijken en hierdoor bewustwording teweeg brengen waardoor
verandering op gang gebracht kan worden. De leerkrachten hebben het proces als prettig ervaren, het
voelde voor hen niet als extra werkdruk en doordat het proces gerelateerd was aan hun eigen
leervraag voelden zij zich zelf mede-eigenaar van het proces. Het heeft hen niet veel van hun tijd
gekost en levert naast de nieuwe inzichten, energie op voor volgende kindgesprekken.

5.6 Praktische opbrengst en aanbevelingen
Door met beeldopnames van kindgesprekken aan de slag te gaan en daar een kijkwijzer voor te
gebruiken als analysemiddel, worden leerkrachten zich bewust van hun eigen leerkrachtgedrag. Dat is
een meerwaarde geweest van dit onderzoek en kan een meerwaarde zijn voor alle leerkrachten. Door
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hierover in gesprek te gaan en door kennis van theorie te krijgen kan verandering teweeg gebracht
wordt. Dat dit al zo snel te zien was tijdens een tweede kindgesprek laat zien dat deze twee
leerkrachten mogelijkheden zagen en al meteen konden gebruiken tijdens een tweede gesprek. De
kijkwijzer zelf biedt mogelijkheden als (een papieren) leidraad voor een gesprek waardoor het gesprek
meer richting krijgt.
Ik heb genoten van de succeservaring die de collega’s hebben opgedaan bij het voeren van de
kindgesprekken. Dat de kijkwijzer zelf al een goede leidraad en gespreksformulier kan zijn, is een
handige bijkomstigheid van het onderzoek. Mijn aanbeveling richting directie van de
onderzoeksschool is deze kijkwijzer te introduceren in het team. Graag wil ik hetzelfde traject ingaan
met nieuwe leerkrachten want de kracht van beelden en de meerwaarde van samen analyseren heeft
zich wel bewezen in dit onderzoek. Hiermee kan ik mijn rol als change agent blijven behouden en mijn
bijdrage leveren aan het verhogen van het welbevinden van zowel de leerling als de leerkracht.
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Bijlagen
Tabel 1 Analyses Interactie-elementen Leerkracht A
Tabel 1 Analyses Interactie-elementen Leerkracht A
Codering: van sommige elementen kan de frequentie niet worden vastgesteld: ze zijn ofwel zichtbaar
(+-teken) of niet. (-teken)
Analyse 1 e beeldanalyse Leerkracht A
Contact leggen:
Zichtbaar Zichtbaar
Elementen:
volgens
volgens
leerkrach onderzoeke
t
r
Toewenden
6 keer
9 keer
Aankijken
10 keer
12 keer
Vriendelijke
Hele
Hele
intonatie
opname
opname
Vriendelijke
Hele
Hele
gezichtsuitdrukkin
opname
opname
g en houding
Ja-knikken,
7 keer
7 keer
hummen
Benoemen,
3 keer
9 keer
herhalen,
herformuleren

Analyse 2 e beeldanalyse Leerkracht A
Contact leggen:
Zichtbaar Zichtbaar
Elementen:
volgens
volgens
leerkrach onderzoeke
t
r
Toewenden
3 keer
5 keer
Aankijken
3 keer
5 keer
Vriendelijke
Hele
Hele
intonatie
opname
opname
Vriendelijke
Hele
Hele
gezichtsuitdrukkin
opname
opname
g en houding
Ja-knikken,
12 keer
13 keer
hummen
Benoemen,
6 keer
8 keer
herhalen,
herformuleren

Gespreksvoorwaarden:
Zichtbaar
Elementen
volgens
leerkracht
Onwetende
houding
Complimenteren
2 keer
Aanmoedigen en
4 keer
versterken
Feedback geven
Vragen om
6 keer
verduidelijking
Stiltes inlassen
2 keer
Actief luisteren
+
Positief aanvullen 3 keer
Sleutelwoorden
3 keer
echoën
Samenvatten
6 keer
Aandacht voor
non-verbaal
gedrag
Aandacht voor de Te weinig
5 G’s:
Gebeurtenis
Gedachten
Gevoelens
Gedrag
Gevolg

Gespreksvoorwaarden:
Zichtbaar
Elementen
volgens
leerkracht
Onwetende
houding
Complimenteren
3 keer
Aanmoedigen en
5 keer
versterken
Feedback geven
Vragen om
2 keer
verduidelijking
Stiltes inlassen
3 keer
Actief luisteren
+
Positief aanvullen 3 keer
Sleutelwoorden
echoën

Zichtbaar
volgens
onderzoeker

5 keer
4 keer

7 keer
2 keer
+
4 keer
3 keer

1 keer:
“denk je
dat..’
3 keer: “dat
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3 keer
4 keer

4 keer
-

3 keer
+
4 keer
3 keer
‘ontspannen’
en ‘stress’
6 keer
-

‘hoe voel
je je dan?
‘
‘hoe zou
je je
willen
voelen?’

‘wat gebeurt
er dan met
jou?’
‘wat zien we
dan aan
jou?’
Huil je dan?’

7 keer
Samenvatten
Aandacht voor
non-verbaal
gedrag
Aandacht voor de
5 G’s:
Gebeurtenis
Gedachten
Gevoelens
Gedrag
Gevolg

Zichtbaar
volgens
onderzoeker
vragende
blik
6 keer
7 keer

‘word je
boos?’
Zeg je dat je
boos wordt?’
Hoe
reageren zij
daarop?’
Hoe zou je
je willen
voelen?’
“hier in je
hoofd weet
je het wel,
nou nog hier
(wijst op
buik)’

maakt jou
boos’

Tabel 2 Analyses Interactie-elementen Leerkracht B
Tabel 2 Analyses Interactie-elementen Leerkracht B
Codering: van sommige elementen kan de frequentie niet worden vastgesteld: ze zijn ofwel zichtbaar
(+-teken) of niet. (-teken)
Analyse 1 e beeldanalyse Leerkracht B
Contact leggen:
Zichtbaar Zichtbaar
Elementen:
volgens
volgens
leerkrach onderzoek
t
er
Toewenden
5 keer
7 keer
Aankijken
8 keer
11 keer
Vriendelijke
Hele
Hele
intonatie
opname
opname
Vriendelijke
Hele
Hele
gezichtsuitdrukkin opname
opname
g en houding
Ja-knikken,
3 keer
4 keer
hummen
Benoemen,
7 keer
8 keer
herhalen,
herformuleren
Gespreksvoorwaarden:
Zichtbaar
Elementen
volgens
leerkracht
Onwetende
houding
Complimenteren 2 keer
Aanmoedigen
en versterken
Feedback geven Vragen om
3 keer
verduidelijking
Stiltes inlassen
2 keer
Actief luisteren
Positief
6 keer
aanvullen

Zichtbaar
volgens
onderzoeker

2 keer
2 keer
3 keer
3 keer
2 keer (kort)
+
7 keer

Analyse 2 e beeldanalyse Leerkracht B
Contact leggen:
Zichtbaar
Zichtbaar
Elementen:
volgens
volgens
leerkracht onderzoeker
Toewenden
5 keer
7 keer
Aankijken
6 keer
6 keer
Vriendelijke
Hele
Hele
intonatie
opname
opname
Vriendelijke
Hele
Hele
gezichtsuitdrukking opname
opname
en houding
Ja-knikken,
9 keer
10 keer
hummen
Benoemen,
4 keer
5 keer
herhalen,
herformuleren
Gespreksvoorwaarden:
Zichtbaar
Elementen
volgens
leerkrach
t
Onwetende
houding
Complimentere 5 keer
n
Aanmoedigen
3 keer
en versterken
Feedback
geven
Vragen om
4 keer
verduidelijking
Stiltes inlassen 6 keer
Actief luisteren
+
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Zichtbaar
volgens
onderzoeker

6 keer
4 keer

4 keer
7 keer
+

Sleutelwoorden
echoën
Samenvatten
Aandacht voor
non-verbaal
gedrag
Aandacht voor
de 5 G’s:
Gebeurtenis
Gedachten
Gevoelens
Gedrag
Gevolg

-

-

+

3 keer
+

Positief
aanvullen
Sleutelwoorden
echoën
Samenvatten
Aandacht voor
non-verbaal
gedrag
Aandacht voor
de 5 G’s:
Gebeurtenis
Gedachten
Gevoelens
Gedrag
Gevolg

-

Boos: hoe
ga je daar
mee om?

4 keer

4 keer

4 keer

6 keer

6 keer

7 keer

+

+

‘wat
denk je
dan?’
‘hoe voel
je je
dan?’
‘Wat doe
jij dan?’
‘wat is
het
gevolg?’

Wat zien we aan
jou?’
‘wat gaat er dan
door je heen?’
‘wat doet dat met
je?’
‘Hoe voel je je
dan?
‘wat gebeurt er
dan?’
Hoe kun je je dan
ook zo
voelen/gedragen
?’

Tabel 3 Analyses elementen oplossingsgerichte gespreksvoering
Leerkracht A
Tabel 3 Analyses elementen oplossingsgerichte gespreksvoering Leerkracht A:
Codering: sommige elementen waren ofwel zichtbaar (+-teken) of niet. (-teken) De gestelde vraag is
uitgeschreven.
Rood: eerste analyse, Blauw: tweede analyse
Elementen Oplossingsgerichte gespreksvoering

Zichtbaar volgens
leerkracht

Probleem/ Context verhelderen

+ + ‘je zit niet
lekker in je vel’
++

Gespreksdoel vaststellen: waar moeten we het
vandaag over hebben, zodat dit gesprek nuttig zal zijn
voor jou?

“waar wil je het
over hebben?”

‘wat is volgens jou
de oplossing?”
‘Hoe zou je je
willen voelen?’

Wat zou je anders willen zien of hebben?

Vragen naar krachtbronnen
• Wat werkt goed ondanks de problemen
(aandacht voor andere gebieden)
• Wat heb je al gedaan dat gewerkt heeft?
• Wat/Wie heeft je daarbij geholpen?

‘wanneer gaat het
wel goed?’
Hoe komt dat? “

-
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Zichtbaar
volgens
onderzoeker
++ je zit niet
lekker in je vel’
+
“waar wil je in dit
gesprek over
praten?”
+
‘hoe zou je weer
lekker in je vel
willen komen? ‘
‘wat is volgens
jou de
oplossing?”
‘Hoe zou je
willen zijn?’
Hoe zou je je
willen voelen?’
krachtbronnen
worden gezocht
in anderen: de
juf moet de
oplossing zijn
volgens deze
leerling.

Welke kwaliteiten van jou zouden je vriendinnen/moeder
benoemen?
Zoeken naar uitzonderingen: wat gaat al wel goed?
Zijn er momenten dat het probleem er niet/minder is?
• Wat maakt dat dat zo is?
• Wat doe jij dan anders?
• Hoe kreeg je dat voor elkaar?

-

bent, hoe voel je
je dan?’
‘gebruik je dat ook
bij schrijven?’

‘wat kan jou
helpen te
ontspannen?’
‘Heb je dat al
geprobeerd?’
‘Met wie lukt dat
dan?’
‘Wie helpt jou?’
‘Doe meer van
wat werkt!”
‘als je
ontspannen
bent, hoe voel je
je dan?’
‘zijn er meer
momenten dat je
ontspannen
bent?’
‘wat zien we dan
aan jou?’
‘hoe voel je je
dan?’
‘wat doe jij dan?’
‘hoe kun je dat
hier op school
gebruiken?’
‘heb je dat wel
eens
geprobeerd?’

Wonder/toekomstvraag
Stel er gebeurt vannacht een wonder, waaraan
zou je dan merken dat dit wonder gebeurd is…
• Wat zou je zelf anders doen…wat nog meer?
• Welke mensen in je omgeving merken dat …, hoe
merken ze dat….wat doen zij op hun beurt
dan…hoe reageer jij daar op?
• Zijn er nu al kleine dingen die lijken op…..
(inschalen)

-

-

-

-

Schaalvragen:
 Waar sta je nu?
 Hoe komt dat?
Wat maakt dat het daar is?
Wat heb je al gedaan om daar te komen?
 Wat kun je doen om een kleine stap vooruit te
komen?
Hoe merk je dat je die stap vooruit bent gegaan?
 Hoe zullen anderen dat merken?

-

-

-

-

Afsluiting:
• Hoe nuttig was dit gesprek voor je op een schaal
van 1 tot 10?
• Wat zijn voor jou de belangrijkste dingen die je
meeneemt?
• Wat zou je nu concreet kunnen doen?

-

-

‘wat vond je van
dit gesprek?’
‘wat haal je uit
dit gesprek?’
‘wat ga je nu
doen in de klas?’

‘wat vond je
van dit
gesprek?’
‘wat haal je uit
dit gesprek?’
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‘als je ontspannen

‘wat ga je nu
anders doen?
‘wat ga je nu
doen in de
klas?’’
‘hoe zien we
jou dat doen?
Tabel 4 Analyses elementen oplossingsgerichte gespreksvoering Leerkracht B
Tabel 4 Analyses elementen oplossingsgerichte gespreksvoering Leerkracht B:
Codering: sommige elementen waren ofwel zichtbaar (+-teken) of niet. (-teken) De gestelde vraag is
uitgeschreven
Rood: eerste analyse, Blauw: tweede analyse
Elementen Oplossingsgerichte gespreksvoering

Zichtbaar volgens
leerkracht

Probleem/ Context verhelderen

+

+ goed
neerzetten van
musical-rol

Gespreksdoel vaststellen: waar moeten we het
vandaag over hebben, zodat dit gesprek nuttig zal zijn
voor jou?

+’dit gesprek volgt
op onze eerdere
gesprekken over
hoe het met je
gaat’

-

‘wat zou je kunnen
doen?’
‘wat zou je kunnen
doen?’
‘je schreef eerder
je problemen in
een schriftje, dat
gebruik je nu niet
meer, hoe komt
dat?’
‘wat kun jij al
goed?’
‘wie helpt jou
daarbij?’

Wat zou je anders willen zien of hebben?

Vragen naar krachtbronnen
• Wat werkt goed ondanks de problemen
(aandacht voor andere gebieden)
• Wat heb je al gedaan dat gewerkt heeft?
• Wat/Wie heeft je daarbij geholpen?

Welke kwaliteiten van jou zouden je vriend(inn)en/moeder
benoemen?
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‘wat zouden je
vrienden zeggen

Zichtbaar
volgens
onderzoeker
+ verwoord door
en vanuit
initiatief van de
leerkracht
+ ‘hoe zorg je
ervoor dat je je
rol goed kan
spelen?’
+
verwoord door
en vanuit
initiatief van de
leerkracht
‘Hoe zorgen we
ervoor dat jij je
rol goed kan
spelen op het
podium?’ (wel
vanuit initiatief
leerkracht)
‘wat zou je
kunnen doen?’
‘wat zou je
kunnen doen?’
gebruik van

schriftje als
uitlaatklep en
communicatiemiddel tussen
leerling en
leerkracht
‘welke
kwaliteiten heb
jij al?’
‘wie helpt jou
daarbij?’
‘wat zouden je
vrienden zeggen

Zoeken naar uitzonderingen: wat gaat al wel goed?
Zijn er momenten dat het probleem er niet/minder is?
• Wat maakt dat dat zo is?
• Wat doe jij dan anders?
• Hoe kreeg je dat voor elkaar?

over jou wat ze zo
goed vinden aan
jou?’
‘als je denkt aan
vergelijkbare
momenten, zoals
in de klas of bij
voetbal, wat doe jij
dan waardoor je je
wel fijn voelt?’

over jou wat ze
zo goed vinden
aan jou?’

‘als je denkt aan

Wonder/toekomstvraag
Stel er gebeurt vannacht een wonder, waaraan
zou je dan merken dat dit wonder gebeurd is…
• Wat zou je zelf anders doen…wat nog meer?
• Welke mensen in je omgeving merken dat …, hoe
merken ze dat….wat doen zij op hun beurt
dan…hoe reageer jij daar op?
• Zijn er nu al kleine dingen die lijken op…..
(inschalen)

-

vergelijkbare
momenten,
zoals in de klas
of bij voetbal,
wat doe jij dan
waardoor je je
wel fijn voelt?’
‘kun je die
gedachte/dat
gevoel ook
gebruiken op het
podium?’
-

-

-

Schaalvragen:
 Waar sta je nu?
 Hoe komt dat?
Wat maakt dat het daar is?
Wat heb je al gedaan om daar te komen?
 Wat kun je doen om een kleine stap vooruit te
komen?
Hoe merk je dat je die stap vooruit bent gegaan?
 Hoe zullen anderen dat merken?

-

-

Afsluiting:
• Hoe nuttig was dit gesprek voor je op een schaal
van 1 tot 10?
• Wat zijn voor jou de belangrijkste dingen die je
meeneemt?
• Wat zou je nu concreet kunnen doen?

-

-

‘dus wat ga je de
komende tijd
doen?’

‘dus wat ga je
de komende
tijd doen?’

‘waaraan
kunnen wij
merken dat je
je beter voelt
op het
podium?’

Nagesprek eerste beeldanalyse leerkracht A
Nagesprek eerste beeldanalyse leerkracht A:
de leerling bepaalt de richting van het gesprek en stuurt aan op mij de leerkracht: ik moet de andere
leerling aanspreken. Haar eigen rol en krachtbronnen worden niet aangeboord. Ik voel me
overdonderd door de leerling. Gevoelens als boosheid worden wel benoemd maar er wordt niet
gekeken hoe ze met die boosheid om kan gaan, wanneer ze wel om kan gaan met die boosheid en
wanneer ze geen last heeft van het gedrag van de ander. Het gesprek heeft niet bij kunnen dragen aan
het verhogen van het welbevinden van de leerling door de leerling zelf met oplossingen te laten
komen: ik ( de leerkracht) zou volgens deze leerling de oplossing moeten zijn.
De vragen zoals de wondervragen en de vraag wat haar vriendinnen over haar zouden zeggen als
krachtbron, zijn vragen waar ik in het vervolg aan wil denken. Graag wil ik meer horen over de
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mogelijkheden en invullingen van de soorten vragen die ik kan stellen in een kindgesprek. De vragen
op deze kijkwijzer geven hiervoor al een goede richting en ideeën die ik zelf al bij een gesprek erbij zou
willen leggen.
Nagesprek tweede beeldanalyse leerkracht A
Nagesprek tweede beeldanalyse leerkracht A;
Door de eerste beeldanalyse ben ik dit keer bewuster het gesprek aangegaan met de gedachte dat de
leerling met de oplossing moet komen en niet ik. De vragen helpen me daarbij. Vooral de zin ‘doe
meer van wat werkt’ is me bijgebleven en heeft me bewust gemaakt om met de leerling samen te
kijken wat al wel goed gaat zodat ze daar meer van kan gaan doen als oplossing. Als ik zo terugkijk
naar de ingevulde kijkwijzer en deze leg naast de zichtbare elementen die op beide formulieren staan,
merk ik dat ik meer doe dan ik dacht. Ik gebruik niet alle elementen op bewust en actief niveau maar
de theorie en mogelijke vragen helpen me wel om het gesprek doelgerichter en oplossingsgerichter in
te vullen dan voorheen.
Nagesprek eerste beeldanalyse leerkracht B
Nagesprek eerste beeldanalyse leerkracht B:
Het gesprek met de leerling gaat niet de diepte in en is te algemeen. Gevoelens worden oppervlakkig
besproken en het gesprek gaat snel over op een ander onderwerp. Wel wordt samen gekeken wat het
doel voor komende tijd gaat worden.
Ik wil graag meer handvatten om het gespreksproces te leiden en meer de diepte in te kunnen gaan
waarbij de leerling een grote rol krijgt.
Nagesprek tweede beeldanalyse leerkracht B
Nagesprek tweede beeldanalyse leerkracht B:
Ik zie dat ik nu meer de diepte in heb kunnen gaan waarbij ik meer ben in gegaan op de gevoelens van
de leerling. Ik richtte me nu niet op zijn probleemgedrag maar zocht door de vragen samen met hem
naar een oplossing door uit te gaan van zijn kwaliteiten en deze meer te gebruiken. Door de oplossing
in hem zelf te zoeken zag ik dat hij niet alleen het gesprek vrolijker uitging maar ik zag ook het effect
op hem tijdens de repetitie van de musical de keer daarop. Hij stond er nu echt en durfde zich meer in
te leven in zijn rol waardoor hij krachtiger overkwam.
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