
7 stappen oplossingsgericht communiceren 

(met lio, leerling, collega, enz.) 

Mieke van Berkel 

gedurende het hele gesprek: 

Geef complimenten voor alles wat goed gaat! 

 
 

• Stap 1: Wat is lastig?   
(actieve luisterhouding; neem een houding van “niet-weten” aan, stel open vragen, 
vat samen, vraag door, verhelder, enz) 
 
bijv.: kan je meer vertellen over….? waar heb je last van, wat vind je moeilijk, hoe is dit 
een probleem voor jou? Wat betekent dit voor je? Hoe voel je je hierover? Welke 
gevolgen heeft dit? Etc.  
 

• Stap 2: Wat is de wens? 
(actieve luisterhouding; open vragen, enz.) 

Bijv.  (Hoe zou je liever willen dat het ging? Wat zou je graag willen bereiken, wat wil je 
leren of beter kunnen? Hoe zou de ideale situatie eruit zien? Hoe zou je je hier beter 
over gaan voelen? (eventueel de Wondervraag): Stel dat er een wonder plaatsvindt, je 
wordt morgen wakker en het is opgelost: hoe ziet dat er dan uit?  Etc. 

• Stap 3: Wat gaat er al goed? 
(positieve uitzonderingsvragen en waar kan complimenten geven): 
 
bijv.: Op welke momenten is het beter? wat lukt al?) Welk gedeelte gaat er soms wel 
goed? Waar ligt dat aan? Wat is er al van die gewenste situatie te merken? Is het ook al 
eens wél gelukt/goed gegaan? (wat ging er toen anders?) Wat deed je toen anders? Hoe 
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kreeg je dat voor elkaar? Enz.  
 

• Stap 4: Stel de schaalvraag!  
van waar zit je met je probleem op een schaal 1-10; wat maakt het dat het al een 4 
is en niet een 2?: positief! 
 
laat de lio het probleem een cijfer geven. Als het een 4 is, complimenteer: dat is al iets! 
Wat zit er in die 4? Wat doe je/deed je dat het een 4 is? Stel het is een 5, wat doe je 
dan wat je nu niet doet? Waaraan kan je merken dat het een 5 is? Hoe ziet een 5 eruit? 
Hoe ziet een 6 eruit? Wat is er dan anders? Wat doe je dan anders? (laat de lio 
specificeren); wat nog meer? Samenvatten en doorvragen!  
 

• Stap 5: Hoe ziet een volgende stap eruit? 
vraag de lio te specificeren wat hij/zij zou kunnen doen om van een 4 naar een 5, 
of van een 5 naar een 6 te gaan 
 
Waaraan zou je merken dat het beter gaat? Wat is er dan anders? Welk verschil maakt 
dat? Wat kan je heel specifiek doen/uitproberen om een stapje vooruit te komen? 
(probeer de lio specifiek (wat?) en tijdgebonden(wanneer) een stapje te laten 
formuleren) 
 

• Stap 6: Wat is nodig om een volgende stap te maken? 
vraag de lio wat hij/zij nodig zou hebben om een volgende stap te kunnen maken 
 
 (Wie of wat zou kunnen helpen om een volgende stap te maken? Wat heb je daarbij 
nodig? ) 
 

• Stap 7: Concrete afspraak 
Maak een concrete afspraak voor de volgende keer en evalueer samen met de 
ander hoe het is gegaan! 

 

 

 

 

 

 


