
OplOssingsgericht werken vOOr leerkrachten
 praktijkgerichte cursus direct tOepasbaar in de klas 

Oplossingsgericht betekent onderzoeken naar wat een mogelijke oplossing kan opleveren en niet kijken naar de oorzaak van 
een probleem. In plaats van te onderzoeken wiens fout het is, wordt gekeken naar wat er moet gebeuren om een oplossing te 
bereiken. 

Oplossingsgericht werken betekent niet dat je helemaal niets zou mogen horen over wat er aan de hand is. Het erkennen van 
een probleem is wel belangrijk, je hoeft er alleen niet erg lang bij stil te staan. Een van de uitgangspunten is dat er nooit alleen 
een probleem is; er zijn altijd uitzonderingen, of situaties waarin iets wél goed gaat. 

Elke leerkracht gaat hierbij aan de slag met zijn eigen casuïstiek: zijn ‘ongrijpbare’ leerling(en).

We brengen in kaart wat er goed gaat bij deze leerling(en), wat het kind al wél kan, waar hij blij en tevreden van wordt, in plaats 
van alleen te kijken naar wat er nog niet goed gaat, wat de leerling nog niet kan of wat hij mist. De leerkracht lokt de leerling uit 
om te praten over successen en kwaliteiten.

De focus ligt op wat wat de leerling goed kan, welk doel een kind belangrijk vindt, de gewenste toekomst, wat een kind al doet 
om deze gewenste toekomst mogelijk te maken en op kleine, haalbare stappen. Natuurlijk neemt de leerkracht zichzelf mee in 
dit begeleidingstraject. Daarom maken we steeds twee stappen:
De eerste is op de leerkracht gericht: Hoe doe jij dit als leerkracht naar jezelf toe? En de tweede stap is hoe kun je dit dan toepas-
sen met de betreffende leerling.
Daarnaast wordt er natuurlijk ook een theoretisch kader geschetst, die de de oefeningen ondersteunt. Deze training is vooral 
gericht op het doen en ervaren. En jouw leerervaringen neem jij weer mee de klas in.

Groepsgrootte:
Minimaal 6 - maximaal 10 leerkrachten, waarin respect voor ieders eigenheid en een veilige omgeving de basis vormen voor 
persoonlijke ontwikkeling. 

Tijdsduur en kosten:
3 x 4  uur op bijvoorbeeld een woensdag- of vrijdagmiddagen van 14-18.00 uur met aansluitend een borrel om nog even gezellig 
na te praten. De kosten voor deze cursus in 3 modules van 4 uur, bedragen € 750,-. Inclusief btw en hand-outs. 
De eventuele accommodatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever mocht u besluiten het niet op school te 
laten plaatsvinden. 

Voor meer informatie neemt u contact op met Natasja Konter op telefoonnummer 06-26158195 of per mail 
natasja@balanskompas.nu
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