
 
 
 

 
 
STAGEBEGELEIDING IN DE PRAKTIJK 
 
Van weerstand naar meebewegen met behulp van de flowchart 
 
Om iemand te kunnen begeleiden is het belangrijk dat je het mandaat krijgt om die ander te begeleiden. Het 
verkrijgen van mandaat betekent dat je door de ander geaccepteerd wordt in je rol als begeleider. De ander neemt 
dan gemakkelijk dingen van je aan en het contact verloopt soepel. Je hebt als het ware ‘groen licht’ om de ander te 
coachen. 
 
Je kunt herkennen of je het mandaat hebt aan de signalen die de ander je geeft als je met hem in gesprek bent. De 
flowchart van mandaten is een model dat je helpt om die signalen van de ander te duiden en ernaar te handelen. 
 
De flowchart beschrijft de samenwerkingsrelatie tussen jou en de ander op een bepaalt moment. Het is een 
hulpmiddel om te zien welke stap jij kunt zetten om de ander in beweging te krijgen.  
 

We gaan er vaak te makkelijk vanuit dat je het mandaat hebt, omdat je ook de officiële functietitel draagt. Dan hoeft 

het niet zo te zijn dat een student of stagiaire jou ook daadwerkelijk ziet in die rol en dat ze met je willen 

samenwerken. Dit kan lijken op weerstand, maar eigenlijk is het een regieaanwijzing van de ander dat je het 

mandaat nog moet verdienen.  

 

De flowchart van mandaten geeft je inzicht in waar je staat in de relatie met de ander. Let op: de relatie kan per 

onderwerp en per gesprek veranderen. Dit is dus een levend systeem en je dient alert te zijn op de reacties van de 

anderen die verraden waar je zit op de flowchart van mandaten. Ook biedt de flowchart interventies die je kunt 

doen om iemand een stapje verder op de flowchart te krijgen. Het is dus een handig hulpmiddel om in je toolbox te 

hebben als je studenten of stagiaires begeleidt. 

 

Het originele model van de flowchart is in de jaren 80 door het Korzybski instituut ontwikkeld in Brugge, ook wel de 
Brugse flowchart genoemd. Het Ontwikkelpunt heeft deze flowchart gebruikt om inzicht te geven in de verschillende 
mandaten die je kunt hebben als begeleider. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Oplossingsgericht leidinggeven 101 tips voor optimaal samenwerken – Frederike Bannink Isbn 978-90-265-2232-1 
Aanpassing op de Brugse flowchart door Het Ontwikkelpunt© 

 
 
Uitleg bij het toepassen van de flowchart 
 
Je kunt de flowchart gebruiken als je merkt dat de begeleiding tussen jou en de student of de stagiaire wat stroef 
verloopt. Je kunt de flowchart dan inzetten als reflectiemiddel of, als je er wat meer bedreven in bent, kun je tijdens 
het gesprek met de student of stagiaire de flowchart gebruiken om te navigeren in het gesprek. Het is dan zaak dat 
je heel goed luistert en observeert wat de ander zegt en doet, zodat jij makkelijker je volgende stap kunt bepalen. Zo 
kun je de ander helpen om de werkrelatie richting consulterend te krijgen, want in die relatie kun je optimaal 
coachen. 
 
De flowchart start links bovenaan. Je vraagt jezelf af of er een vraag is vanuit de student of stagiaire of dat jij degene 
bent die een probleem signaleert. Als jij de persoon bent die de ander op gesprek vraagt, spreek je van een 
voorbijgangersrelatie. De ander neemt niet zelf het initiatief, dus de kans is groot dat de ander nog helemaal niet ziet 
dat er een probleem is.  
 
Zodra de ander wel het probleem herkent nadat jij dat hebt duidelijk gemaakt, zou je kunnen spreken van een 
bezoekersrelatie die jij hebt in de werkrelatie met de ander. De student of stagiaire herkent wel dat er een probleem 
is, maar hij ziet nog helemaal niet dat hij zelf een aandeel heeft in het probleem. Zolang hij nog niet ziet dat hij een 
deel van het probleem is, ziet hij ook nog niet dat hij onderdeel van de oplossing kan zijn en komt hij dus nog niet uit 
zichzelf in beweging. Als begeleider kun je nog niet gaan coachen, want je coachvragen hebben dan niet het 
gewenste effect. 
 
Door de student of stagiaire bewust te maken van zijn gedrag en door erkenning te geven voor zijn probleem, kan de 
student of stagiaire in gaan zien dat hij zelf ook wel iets anders mag gaan doen. Op dat moment verschuift de 
werkrelatie van zoekende relatie naar consulterende relatie, want de ander ziet in dat hij zelf een aandeel heeft in 
het probleem en hij geeft aan dat hij daar zelf iets aan wil doen. Yes! Dit is het moment waarop jouw coachvragen 
het beste resultaat geven. De ander is bereid om naar zijn eigen gedrag te kijken en wil dit met jouw hulp ook 
veranderen. 



 
 
 
 
Als de student of stagiaire jouw begeleiding geaccepteerd heeft en je hebt dus het mandaat verdiend om te 
coachen, ga je met de student aan de slag. De student raakt steeds vertrouwder met jouw manier van begeleiden en 
hij maakt stappen richting zijn doel. Hij weet waar zijn sterke en minder sterke kanten zitten, en hij zet zijn 
kwaliteiten in om met zijn probleem om te gaan. Hij komt naar je toe om te laten zien welke ideeën of oplossingen 
hij heeft voor zijn probleem en hij wil meer met je sparren. Dit zijn de kenmerken van de co-expert relatie. De 
consulterende relatie is nu verschoven naar de co-expert relatie en dat vraagt van jou een andere vorm van 
begeleiding. Coachen is nu aanmoedigen geworden. Je hebt er vertrouwen in dat de student of stagiaire zijn eigen 
problemen op kan lossen en je geeft hem volop complimenten voor wat hij al heeft bereikt. 
 
De werkrelaties hierboven zijn in chronologische volgorde aangegeven. In werkelijkheid ligt het anders. Je kunt in 1 
gesprek verschillende soorten werkrelaties hebben met dezelfde persoon. Dit heeft niets te maken met de 
verstandhouding die je met iemand hebt. 
 
In hetzelfde gesprek kan deze relatie dus meerdere malen verschuiven op de flowchart. Dit ligt maar net aan het 
gesprek en het onderwerp dat je bespreekt. Zo kun je een consulterende relatie hebben met je stagiaire of student 
op het gebied van stagebegeleiding, maar zodra je dezelfde persoon advies gaat geven over zijn privé situatie terwijl 
hij daar niet om gevraagd heeft, heb je op dat gebied met diezelfde persoon een voorbijgangersrelatie. Let dus goed 
op de signalen van de ander. 
 
Hieronder worden per werkrelatie de kenmerken, de interventies en de vragen die je kunt stellen als begeleider op 
een rijtje gezet. In het filmpje worden de relaties toegelicht aan de hand van een voorbeeld. 

 
 

 

Verschillende relaties de kenmerken en interventies  
 

Vrijblijvende relatie 
Uitgangspunt: de ander heeft een goede reden om geen hulpvraag te stellen. 
 
Hoe herken je een vrijblijvende relatie bij de ander? 

• Is verwezen door iemand anders (collega/P&O adviseur/andere leidinggevende, etc.) 
• Beseft niet wat je voor hem zou kunnen betekenen 

• Gelooft überhaupt niet in hulp 

• Is ervan overtuigd dat je toch niets kunt veranderen aan zijn situatie 

• Is met zijn aandacht ergens anders op gericht 
 

Wat kun je doen als begeleider? 
• Dring geen hulp op  

• Stel je eigen oordeelsvorming buiten werking 

• Toon waardering 
• Geef informatie 
• Geef de consequenties weer van het niet hebben van een hulpvraag 

 
  



 
 
 
Vragen die je kunt stellen als je zelf het initiatief hebt genomen: 

• Ik heb je uitgenodigd om … te bespreken. Wat zou dit gesprek voor jou nuttig maken? 

• Nu je er toch bent… hoe kunnen we de tijd wat jou betreft zo nuttig/zinvol mogelijk besteden? 

• Waar zouden we het over moeten hebben om in ieder geval te kunnen zeggen: daar heb ik wat aan? 
• Hoe zou je morgen merken dat dit gesprek nuttig is geweest? 
• Wat is jouw idee over deze situatie? 
• Je moet wel een goede reden hebben om er zo over te denken. Vertel eens? 

• Ik maak me zorgen om ... Ben je het eens met mijn zorgen? 
• Stel dat je een doel had, welk doel zou dat dan zijn? 

• Stel dat je zou besluiten om dat aan te pakken, wat zou dat dan kunnen uitmaken in je leven? 
• Wat gebeurt er als je niets doet? 

• Hoe zou je jezelf ertoe kunnen motiveren om dit toch te gaan doen? 
• Wanneer was de laatste keer dat je dat deed? 
• Stel dat je zou besluiten om dat aan te pakken, wat zou dat dan kunnen uitmaken in je leven? 
• Op wat voor manier zou je dingen veranderen, als je het wel zelf voor het zeggen had? 

• Heb je, naast alle redenen om het niet te doen, ook een (kleinere) reden om het wel te doen?1 
 
Vragen als iemand door een ander is verwezen: 

• Van wie was het een idee om naar me toe te komen? 

• Wat is volgens jou de reden dat je naar mij verwezen ben? 

• Wat maakt dat hij/zij vond dat je naar me toe moest komen? 

• Ben je het eens met de zorgen die de verwijzer heeft? 

• Wat wil je in dit gesprek bespreken, zodat het voor jou nuttig is? 

• Wat zou er volgens hem/haar moeten veranderen? 

• Wat is jouw idee over de situatie? 

• Wat is er lastig voor jou in deze situatie? 

• Wat ben je bereid te doen om je verwijzer tevreden te stellen? 

• Je moet wel een goede reden hebben om er zo over te denken. Vertel eens? 

• Wat zou er volgens jouw verwijzer moeten gebeuren om hier niet meer terug te hoeven komen? 

• Wat zou er wat jou betreft moeten gebeuren om hier niet meer terug te hoeven komen? 

• Wat denk je dat hier gaat gebeuren waarvan je denkt: dat nooit? 

• Stel dat je een doel had, welk doel zou dat dan zijn? 

• Stel dat je zou besluiten om dat aan te pakken, wat zou dat dan kunnen uitmaken in je leven? 

• Wat gebeurt er als je niets doet? 

• Hoe zou je jezelf ertoe kunnen motiveren om dit toch te gaan doen? 

• Wanneer was de laatste keer dat je dat deed? 

• Wat was er toen anders in je leven? 

• Op wat voor manier zou je dingen veranderen als je het wel zelf voor het zeggen zou hebben? 

• Heb je, naast alle redenen om het niet te doen, ook een (kleinere) reden om het wel te doen?2 

 
 
 

 
  

 
1 F. Bannink, Oplossingsgerichte vragen 
2 F. Bannink, Oplossingsgerichte vragen 



 
 
 
Zoekende relatie 
Uitgangspunt: de ander is wel op zoek naar hulp, maar zoekt deze bij iemand anders. 
 
Hoe herken je een zoekende relatie bij de ander? 

• Legt de oorzaak van zijn problemen buiten zichzelf 

• Heeft vage en onduidelijke doelen 
• Heeft te veel doelen ineens 
• Wil wel, maar geeft aan dat ‘het’ sterker is dan hemzelf  

 
Wat kun je doen als begeleider? 

• Geef positieve ondersteuning 
• Wek hoop dat verandering mogelijk is 
• Bedenk dat elk probleem verwijst naar een doel en vertaal dit naar algemene en concrete termen 
• Stimuleer eigen verantwoordelijkheid 

• Heb aandacht voor wat goed gaat 

• Concretiseer, prioriteer en differentieer 
• Help zoeken naar uitzonderingen  
• Geef eventueel huiswerk alleen in de vorm van observatieopdrachten3 

 
Vragen die je kunt stellen als begeleider: 

• Wat hoop je dat er naar aanleiding van dit gesprek veranderd? 

• Wat is voor jou het doel van het gesprek? 

• Hoe kan dit gesprek jou helpen? 

• Hoe houd je het vol? 

• Ik kan de ander/de wereld niet veranderen. Hoe kan ik jou wel helpen? 

• Stel dat de ander veranderd zoals je wilt, wat zou jij dan anders gaan doen? 

• Stel dat de ander niet veranderd in de richting die je wilt, wat ga je dan doen? 

• Wat wil je zo houden en hoeft niet te veranderen? 

• Wanneer is het probleem er even niet of minder? 

• Wat zou iets kleins kunnen zijn dat je wel zelf zou kunnen veranderen? 

• Wat hoopte je te bereiken met alles wat je al geprobeerd hebt? 

• Wat heeft je er tot nu toe door heen geholpen? 

• Wat heb je gedaan om te zorgen dat alles in ieder geval niet nog slechter werd? 

• Hoe schat je de kans in om een oplossing te vinden (schaal van 0 tot 10)? 

• Wat heb je wel eens overwogen, maar nog niet uitgeprobeerd?4 

  

 
3 L.  Cauffman en D.J. van Dijk, Handboek oplossingsgericht werken in het Onderwijs 

4 F. Bannink, Oplossingsgerichte vragen 



 
 
 
Consulterende relatie 
Uitgangspunt: de ander gebruikt zijn krachtbronnen niet of niet op de meest efficiënte manier. Het komt ook voor 
dat de medewerker zich er niet van bewust is dat hij überhaupt krachtbronnen ter beschikking heeft. 
 
Hoe herken je een consulterende relatie bij de ander? 

- Stopt er te snel mee 
- Gebruikt zijn krachtbronnen niet op de juiste manier 
- Ziet in dat hij zelf een aandeel heeft in het probleem of de verandering 
- Wil wel veranderen, maar weet niet hoe 

 
Wat kun je doen als begeleider? 

• Stel coachende vragen 

• Ga na wat de ander al geprobeerd heeft 
• Kijk naar kleine succesfactoren 

• Geef advies in de vorm van een vraag of in de vorm van keuzes 
 

Vragen die je kunt stellen als begeleider: 
• Wat hoop je dat dit gesprek jou oplevert? 

• Wat wil je minimaal bereiken? 

• Wat wil je maximaal bereiken? 

• Wat zou er beter gaan als het probleem is opgelost? 

• Wat zou er dan anders in je leven zijn? 

• Waaraan zou je merken dat je je doel bereikt hebt? 

• Waaraan zou de ander merken dat je je doel bereikt hebt? 

• Wat zou dit gesprek de moeite waard maken? 

• Wat wil je voor dit probleem in de plaats (positieve i.p.v. negatieve doelformulering)? 

• Wat doe je nu niet wat je dan wel zou gaan doen? 

• En wat nog meer? 

• Hoe is dat anders dan nu? 

• Wat zie ik je op dat moment anders doen dan nu? 

• Wanneer ben je op je best, hoe ziet dat eruit? 

• Wat zou het eerste signaal zijn dat je op de goede weg bent? 

• Wat is er veranderd/verbeterd sinds ons vorige gesprek? 

• Wat heb je al geprobeerd, en hoe hielp dat? 

• Wat hielp het meest van wat je toen deed? 

• Op welke momenten is (de gewenste uitkomst) al even aanwezig? 

• Wat is er anders aan die momenten? 

• Hoe kreeg je dat voor elkaar? 

 
  



 
 
 
De co-expert relatie 
Uitgangspunt: de hulpvraag is helder, de doelen werkbaar en er zijn voldoende beschikbare krachtbronnen. Je kunt 
je afvragen waar de ander jou (nog) voor nodig heeft. 
 
Hoe herken je een co-expert relatie bij de ander? 

• Kan de problemen prima aan  
• Maakt gebruik van resources/hulpbronnen 
• Wil graag sparren om te kijken of hij op de goede weg zit 

• Heeft behoefte aan een klankbord 
 
Wat kun je doen als begeleider? 

• Complimenteer 

• Doe een stapje terug  
• Luister en moedig aan 
• Team leren – together each achieves more5 

 
Vragen die je kunt stellen als begeleider: 

• Hoe heb je het aangepakt? 

• Welke ideeën heb jij hierover? 

• Klinkt als een goed idee. Hoe ga je dit uitrollen? 

• Wat heb je hierin van mij nodig? 

• Daar heb je goed over nagedacht. Ik zeg doen! 

 

 
5 L.  Cauffman en D.J. van Dijk, Handboek oplossingsgericht werken in het Onderwijs 


	Verschillende relaties de kenmerken en interventies
	Vrijblijvende relatie
	Zoekende relatie
	Consulterende relatie
	De co-expert relatie


