
 

Opbrengsten 
Deelname levert het volgende op: 
 beter en makkelijker omgaan  
met problemen van anderen  
   (ook thuis) 
 nieuwe positieve kijk op de  
   begeleiding van leerlingen met  
   problemen  
 meer vertrouwen in de kracht  
   en vermogens van leerlingen  
 goed toepasbaar gereedschap  
om leerlingen te steunen 
 ervaring met het voeren van een 
   oplossingsgericht gesprek 
 vlaggenlijn en klassenraad 
   kunnen inzetten om klassen op  
   de rails te krijgen of te houden  
 
Voor wie 
Sovatrainers, mentoren,  
docenten, teamleiders met een  
op progressie gerichte mindset. 
 
Door wie 
Ellen Reehorst (iVier). 
 
Maatwerk 
Neem vrijblijvend contact op voor 
de mogelijkheden binnen uw eigen 
school, Academie of 
Samenwerkingsverband.  
Wij maken graag een passende 
offerte. 
 

 
 
Oplossingsgericht werken 
 
 
Wat je aandacht geeft, groeit 
Vroeger een mooie uitspraak, tegenwoordig 
gestaafd door hersenonderzoek. Voor wie 
doordenkt, zijn de gevolgen ervan groot. Immers: 
geef aandacht aan een probleem en het probleem 
zal groeien. Aandacht voor de oplossing is veel 
relevanter.  
 
Solution Based Approach 
Deze in Amerika ontwikkelde aanpak is gebaseerd 
op wetenschappelijk onderzoek naar effectieve 
interventies  bij mensen met problemen. Vaak 
blijken enkele gesprekken al voldoende om 
mensen zelf effectieve oplossingen te laten zoeken 
en uitvoeren. Hun zelfvertrouwen en oplossend 
vermogen groeien hierdoor flink.  
 
Toepassing op school  
Help leerlingen met problemen op een plezierige 
en tijdbesparende manier werkelijk vooruit, zonder 
dat je je in de details van hun problemen hoeft te 
verdiepen.  
 
Help klassen verantwoordelijkheid te nemen voor 
hun eigen functioneren en zelf de sfeer en 
werkhouding te verbeteren. Geniet van de groei en 
ontwikkeling van leerlingen en groepen. 
 
Cursus inhoud  
Het cursusprogramma is praktisch en interactief. 
Theorie en praktijk wisselen elkaar af. 
Aan de orde komen onder meer: 
 de kern van oplossingsgericht werken 
 belangrijke uitgangspunten 
 oplossingsgerichte houding ontwikkelen 
 veel gebruikte effectieve interventies 
 oplossingsgericht gesprek voeren 
 schaalvraag toepassen in de klas 
 Klassenraad houden met een klas 
 omgaan met klachten over collega’s 
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