
Implementeren kun je leren: 
De geboorte van de Leergang Oplossingsgericht werken bij het ROC 
van Amsterdam

Conferentie 
17 november 2018

https://talnet.sharepoint.com/sites/s3/LeergangOplossingsgerichtWerken/SitePages/Introductiepagina.aspx


Inhoud workshop

Kennismaking met de leergang 

ontstaansgeschiedenis en manier van werken
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Achtergrond Leergang en Masterclasses

• Gestart n.a.v. de PLUS-voorzieningen

• Professionalisering d.m.v.:
• Training

• Masterclasses

• Intervisie

• Coaching

• Samenwerkingssites
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Opzet van de leergang
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https://talnet.sharepoint.com/sites/s3/LeergangOplossingsgerichtWerken/SitePages/Introductiepagina.aspx


Succesfactoren

• Enthousiaste voortrekkers

• Eén taal (gezamenlijkheid)

• Financiële armslag

• Een methode die aansluit bij de vraag van de betrokkenen (personeel 
en studenten/ouders.

• Van Bezoekers naar klant

• Geduld
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Wat werkt bij jongeren?

• Iets gezamelijks hebben:                               (“Common factors”) 

acceptatie, luisteren, waarachtigheid

• Een band opbouwen/Vertrouwen (“Alliantie”) 

• Trouw, loyaliteit, gun factor                                  (“Allegiance”)

• Hoop, verwachtingen, geloof dat het goed komt (“Placebo effect”?)

• (Extrensieke) motivatie

• (Herstel van) zelfregulatie (het vermogen van mensen om hun acties, emoties en gedachten te sturen)

• Activeren van netwerken van “relevante” anderen (systemisch werken, wraparound)

• Belangrijke gebeurtenissen een andere betekenis geven (“critical life events relabelen” 
“serendipiteit”) 

• Manier van werken model en techniek :een klein effect.
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Waarom oplossingsgericht werken goed aansluit bij 
kinderen en jongeren

⚫ Jongeren praten niet graag over problemen. 

⚫ Jongeren praten wel graag over dingen die goed gaan en/of die ze leuk 

vinden.

⚫ Jongeren zoeken vanuit zichzelf niet naar verklaringen, maar naar 

oplossingen.

⚫ Jongeren leren door te experimenteren.

⚫ Jongeren zijn (net als volwassenen trouwens) gemotiveerd om door te 

gaan met datgene waarmee ze succes hebben.

⚫ OGW stelt vertrouwen in de jongere en laat dat merken.
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Filmpje

http://https://www.youtube.com/watch?v=JX2FnFUqLMo
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Oefening

Je gaat een filmpje zien waarin een student wordt gecoacht. 

• Wat gaat er goed? 

• Wat zou jij anders doen?

Bespreek in 2-tallen. 
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Filmpje conferentie



Probleem of beperking

Probleem: oplossing is denkbaar.

Beperking: geen oplossing is denkbaar.

Interventies:

• Benoem het onderscheid naar de student.

• Bij twijfel parkeer je het als beperking

• Geef aandacht aan de gevolgen van de beperking.

• Vraag de student of hij wil leren omgaan met de gevolgen van de 
beperking.
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Complimenten
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https://www.youtube.com/watch?v=aW8BDgLpZkI

De Belgische versie: https://www.youtube.com/watch?v=RZP6uJtgM34
Wellington: https://www.youtube.com/watch?v=1KJdkYJmYWE

https://www.youtube.com/watch?v=aW8BDgLpZkI
https://www.youtube.com/watch?v=RZP6uJtgM34
https://www.youtube.com/watch?v=1KJdkYJmYWE
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Evaluatievragen:

- Wat heeft je geïnspireerd?

- Wat kunnen de trainers doen om het volgende keer beter te 
maken?
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