
 
 
GESPREKSSTRUCTUUR BIJ HET BEGELEIDEN VAN STUDENTEN EN STAGIAIRS 
 
Als je studenten of stagiairs gaat begeleiden bij hun leertraject is het fijn als je terug kunt vallen op een 
gespreksstructuur. Het geeft je richting tijdens het gesprek en, als je verdwaald bent door alle antwoorden die je 
krijgt, kun je deze gesprekstructuur in je hoofd houden zodat je weer op het juiste spoor zit. 
 
Deze gespreksstructuur werkt goed in het begin van de begeleiding als je een doel gaat uitvragen. Ook als je al wat 
verder bent in de begeleiding biedt deze structuur houvast om te evalueren en de verantwoordelijkheid voor het 
leerproces bij de student te laten. 
 
Deze structuur hebben we gegoten in het SF-coachmodel. Dit model is gebaseerd op de theorie van Solution Focus 
gespreksvoering en is verder ontwikkeld door Het Ontwikkelpunt. Zij hebben deze theorie vertaald naar van het 
begeleiden van studenten en stagiairs in het hoger beroepsonderwijs. 
 
Over de volgorde van het SF-coachmodel is goed nagedacht. Iedere stap heeft een functie en slaat op de volgende 
stap. Wanneer je één van de stappen overslaat heeft dat effect op de volgende stap. Als je bijvoorbeeld gelijk naar 
het doel vraagt voordat de ander zijn verhaal heeft kunnen doen, zal de ander nog niet bereid zijn om zijn doel met 
je te delen. Je kunt namelijk niet sneller gaan dan waar de ander zit in zijn proces, anders heb je kans dat de ander 
afhaakt en dat heeft weer effect op de vervolgstappen  
 
“Go slow to go fast” is een gevleugelde uitspraak in de wereld van Solution Focus en gaat ook op bij het begeleiden 
van studenten en stagiairs. Het SF-coachmodel is een stappenplan dat je steeds weer doorloopt bij het coachende 
gesprek dat je voert als begeleider. Het model is bedoeld als leidraad en checkmiddel. 
 
Het SF-coachmodel bestaat uit de vier stappen: contact, concretiseren leerdoel, commitment en contract. Hieronder 
worden de vier c’s verder toegelicht. 
 
 

1. Contact (Vertel!) 
 
Met het maken van contact kun je de sfeer creëren voor een veilig leerklimaat voor jezelf en de ander. Ook geef je 
ruimte om iemand zijn verhaal te laten doen en laat je zien dat je de ander, en zijn verhaal, serieus neemt. 

 

Contact met jezelf 
Als je studenten of stagiairs begeleidt is het belangrijk dat je van tevoren de rust, tijd en ruimte neemt om goed te 
kunnen voelen wat jij zelf en anderen nodig hebben. Als begeleider ben jij het belangrijkste instrument en, net als 
een violist goed voor zijn viool zorgt om de sterren van de hemel te kunnen spelen, zorg jij goed voor jezelf. 
 

Contact met de ander 
Wanneer je het gesprek in gaat ben je continu in contact met de ander. Als je goed kijkt wat de ander doet en hoe hij 
dat doet, is het makkelijker om aan te sluiten bij de ander. Aansluiten is belangrijk om een goede verstandhouding 
op te bouwen. Hierdoor ontstaat er veiligheid, verbinding en vertrouwen en dit draagt bij aan een optimaal 
leerklimaat. Je kunt op verschillende manieren aansluiten bij een ander. Hieronder worden de vier belangrijkste 
manieren toegelicht. 
 
 

1. Aansluiten op het energieniveau van de ander 
Met het energieniveau bedoelen wij in welke emotionele staat de student of stagiair deelneemt aan het gesprek met 
jou. Misschien heeft hij het superdruk en moet hij heel even tot zichzelf komen, voordat hij met jou zijn leerdoelen 



kan bespreken of is er in de thuissituatie het één en ander aan de hand waardoor hij moeite heeft om zich te 
focussen op het gesprek.  
 
Check altijd even hoe de vlag erbij hangt door te vragen naar hoe iemand zijn dag tot nu toe al is verlopen. Dit geeft 
de ander ruimte om te vertellen. Deze ruimte zorgt ervoor dat hij de zaken zoals ze zijn even los kan laten om zich 
volledig te kunnen concentreren op het gesprek met jou. 
 
Wanneer je merkt dat de student echt deelneemt aan het gesprek kun je met het energieniveau gaan ‘spelen’. Dit 
doe je door vragen te stellen die de ander in staat stelt om te visualiseren en te dromen. Vaak worden mensen blijer 
om te praten over het gewenste doel en waar ze naar toe willen, dan om te praten over wat er nu allemaal niet goed 
gaat en te analyseren hoe het komt dat het nu niet lukt.  
 
Je zult merken als je vragen stelt over wat een student of stagiair graag wilt bereiken dat er ook in de houding en de 
non-verbale communicatie dingen veranderen. Mensen gaan meer rechtop zitten en nemen automatisch een 
actievere houding aan. Hierdoor stijgt het energieniveau en de zin om aan de slag te gaan. 
 

2. Aansluiten bij de taal van de ander 
Als je aansluit bij de belevingswereld van de student of de stagiair zul je merken dat iemand zich gehoord voelt en zal 
diegene zich uitgenodigd voelen om nog meer te vertellen.  
 
Om nog meer aan te sluiten bij de belevingswereld van de student kan het heel goed helpen om in taal de woorden 
van de ander te gebruiken. Hierbij is het van belang dat het geen trucje wordt. Het aangepaste taalgebruik zou 
speels en onopvallend moeten gaan. Je kunt dit oefenen door letterlijk de woorden van de ander over te nemen en 
te kijken wat het effect is. In Solution Focus wordt dit ‘taalmatching’ genoemd. Vaak voelt de ander zich gesteund en 
voelt hij zich aangemoedigd om door te praten. Dit zorgt ook voor erkenning die de ander krijgt voor zijn gevoel en 
dat werkt weer mee om een goede verstandhouding op te bouwen. 
 

3. Aansluiten op de houding en het gedrag van de ander 
Een hele bekende manier om aan te sluiten bij de ander is om de houding en het gedrag van de ander te spiegelen. 
In NLP noemen ze het ook wel in ‘rapport’ komen.  
 
Wat is spiegelen precies? Je kopieert je gesprekspartner in communicatie op bepaalde punten; non-verbale houding, 
intonatie, specifiek woordgebruik, snelheid van praten en ademhaling zonder dat je gesprekspartner het merkt, met 
als doel contact te maken. Soms gebeurt spiegelen heel bewust, maar vaak vindt spiegelen ook onbewust plaats. 
Iemand lacht naar je en je hebt de neiging terug te glimlachen. Iemand houdt de deur voor je open en de volgende 
persoon doet dit ook. 
 

4. Aansluiten door erkenning te geven 
Bij het contact maken hoort ook om iemand zijn verhaal of probleem aan te horen. Als je Solution Focus begeleidt 
betekent dat ook niet dat je helemaal niets van het probleem wilt horen. Juist in iemands verhaal zit vaak ook al een 
deel van de oplossing, als je maar goed luistert en daarop doorvraagt. Erkenning voor wat er al is, en wat de ander al 
gedaan heeft in het verleden wat al werkt, zorgt ervoor dat de ander bereid is om met jou mee te gaan in de 
volgende stap. 
 
 
 

  



2. Concretiseren doel (Waar wil je naartoe?) 
 
Om te zorgen dat de ander in beweging komt, is het van belang om de ander een helder doel te laten formuleren. 
Om dit voor elkaar te krijgen, is het belangrijk dat je als begeleider vragen kunt stellen waarmee je de ander helpt 
het doel te verwoorden. Vaak praten mensen over hun doel in een negatief geformuleerde context. Bijvoorbeeld: “Ik 
wil op deze manier niet meer samenwerken.”  
 
Het helpt dan om te vragen naar wat iemand wel wil. Bijvoorbeeld: “Op welke manier zou je nog wel willen 
samenwerken?” 
 
De ander wordt dan gestimuleerd om na te denken over wat hij/zij wel wil en kan hier de focus op gaan leggen. Als 
begeleider is het belangrijk om dan het doel van de ander zo concreet mogelijk te maken door goed door te vragen 
op het doel. Vragen die hierbij helpen zijn: 
 

• Als je je doel hebt bereikt, wat doe je dan anders? 
• Waaraan kun je merken dat je doel is behaald? 
• Wat merken je collega’s of andere afdelingen als jij je doel hebt bereikt? 
• Wat doe je nu niet, wat je dan wel zou doen? 

 
Peter de Jong, één van de aanhangers van de Solution Focus methode, zegt in één van zijn boeken: “Make the goal 
delicious.” Hier bedoelt hij mee dat het zo aantrekkelijk mogelijk voor het individu moet zijn om het resultaat of doel 
te behalen. Het werkt goed om te vragen naar het doel achter het doel. Vragen die daarbij helpen zijn: 
 

• Wat brengt het jou als je het resultaat bereikt hebt? 
• Wat is er dan anders? 

• Welk verschil zal het maken als jij je doel bereikt hebt? 
• Wat levert dat op?  

 
Door te vragen naar het doel achter het doel, kom je vaak bij iemands kernwaarden en dat raakt een diepere laag 
waardoor mensen gemotiveerder raken om met hun doelen aan de slag te gaan. 
 
Hoe meer je doorvraagt op het doel achter het doel, hoe vager de antwoorden zullen zijn. Het is echter wel 
belangrijk om door te vragen, zodat er vanuit een hogere waarde commitment afgegeven kan worden. Een student 
of stagiair is bereid om er harder voor te gaan werken als er kernwaarden geraakt worden met het behalen van dat 
doel. Je kunt het merken aan de fysiologie van de ander als de ogen gaan stralen, de houding actiever wordt en als je 
in taal hoort dat de ander nog meer gaat denken in mogelijkheden. Onderaan dit document staat een voorbeeld van 
een gesprek met een stagiair, waarin je kunt lezen hoe je een doel concreter kunt maken voor de ander. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



3. Commitment (Wat werkt er al?) 
 

Door te vragen naar wat er al werkt richting het doel, geeft je erkenning voor wat de ander al goed doet richting zijn 
doel. En haal je naar boven wat de ander al kan en wat er al eerder is gelukt. Hiermee vergroot je het commitment 
van de ander om dit doel te gaan behalen. 
 
De ander ziet het nut in van het te behalen doel, heeft er zin in en is bereid om tot actie over te gaan. Hij weet dat hij 
dit doel kan gaan halen omdat dit eerder, in andere situaties, ook al is gelukt. Dat maakt de drempel kleiner. 
 
Een student of stagiair geeft pas zijn commitment af, als hij het helemaal ziet zitten om dat doel te gaan behalen. Hij 
ziet de voordelen en heeft al zin om aan de slag te gaan.  
 
De c van commitment zorgt ervoor dat de motivatie voor het behalen van het doel van binnenuit komt en dat de 
student of stagiair hoop heeft dat hij dit doel ook kan behalen.  
 
Door te vragen naar wat er al werkt richting het doel, geeft het de ander moed omdat hij al dingen goed doet. Hij is 
geen onbeschreven blad en hij heeft al zijn resources (hulpbronnen) in zich om zijn doel te bereiken. Het 
onderstaande voorbeeld illustreert dit. 

 

Voorbeeld bij de C van Commitment (Wat werkt er al?) 
      

Stel dat Pieter wil leren om betere afspraken te maken met zijn collega’s.  
 
Het lukt hem nog niet met Sjoerd, want Sjoerd is heel dominant, maar met Maartje lukt het al beter terwijl zij ook 
niet op haar mondje gevallen is.  
 
Vraag dan naar hoe het Pieter al lukt om wel met Maartje afspraken te maken.  
 
Wat doet Pieter waardoor dit al lukt?  
 
Vraag dus niet naar hoe het komt dat het nog niet lukt om met Sjoerd afspraken te maken. Je vraagt dan naar het 
probleem en daar ligt de oplossing niet. Als je in gaat op het probleem, en hoe het komt dat het nog niet gelukt is, 
kan het gevoel bij Pieter ontstaan dat hij niet competent genoeg is waardoor het de volgende keer niet beter zal 
gaan. 
 

 
 

4. Contract (Wat is de volgende stap?) 
 
De c van contract zorgt ervoor dat de ander zelf een afspraak bedenkt en die met behulp van de vragen van de 
begeleider zo concreet mogelijk maakt in behaalbare kleine stappen.  
 
In je rol als Solution Focus begeleider laat je de verantwoordelijkheid voor het maken en handhaven van de afspraken 
zoveel mogelijk bij de ander liggen. Jij begeleidt puur het proces zodat de afspraken op een veilige manier tot stand 
komen. Ook zorg je ervoor dat het duidelijke en concrete afspraken zijn door de student of de stagiair uit te dagen. Je 
stelt dan vragen over de gemaakte afspraken, waardoor de ander dieper na gaat denken en met duidelijke haalbare 
afspraken komt. Hieronder zie je per C de vragen die je kunt stellen. 
  



 

Het SF-coachmodel met vragen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Contact 
 

• Vertel? 

• Wat is er aan de hand? 

• Leg eens uit? 

• Hoe is dit een probleem voor je? 

• Waar wil je een oplossing voor? 

• Wat wil je bespreken? 

• Wanneer is dit gesprek geslaagd voor jou? 
 

Concretiseer doel 
 

• Hoe ziet het eruit als je het doel behaald hebt? 

• Welke ideeën heb je hierover om dit te bereiken? 

• Wat wil je liever in plaats van dit probleem? 

• Hoe ziet je doel eruit? 

• Wat is er dan als je het doel behaald hebt?  

Commitment 
 

• Wat levert het je op om dit te veranderen? 

• Wat gebeurt er als je/jullie niks doen?  

• Hoe is eerder iets soortgelijks gelukt? 

• Wat brengt het jou als je met dit doel aan de slag gaat? En wat nog meer? 

• Welke persoonlijke groei ga je hiermee bereiken?  
 

Contract 
 

• Wat kun je over het doel afspreken met mij? 

• Wanneer krijg ik van jou hier terugkoppeling op? 

• Nu je weet wat je doel is, welke opdracht zou je jezelf willen geven om een stap te zetten 
richting je doel? 

• Wat is de volgende stap?  

• Wat spreken we hierover af? 
 



Voorbeeld van een coachgesprek tussen een begeleider en een stagiair 
 

 
In een gesprek tussen een begeleider en een stagiair wil deze persoon graag leren om zich beter aan zijn afspraken 
te houden. De stagiair vraagt om een gesprek met zijn begeleider om het hierover te hebben. 
 
Begeleider: “Vertel!” 
 
Stagiair: “Nou, ik baal wel zo ontzettend van mezelf dat ik me maar steeds niet aan mijn afspraken houdt.” 
 
Begeleider: “Ik kan me voorstellen dat dat lastig is voor je.” 
 
Stagiair: “Ja, ik wil hier echt van af. Straks haal ik mijn stage niet, omdat ik vergeet om mijn stukken op tijd in te 
leveren.” 
 
Begeleider: “Ja, dat zou ontzettend zonde zijn, want verder doe je het hartstikke goed op je stage toch?” 
 
Stagiair: “Ja dat klopt. Ik ben ook over alles tevreden behalve over dit puntje.” 
 
Begeleider: “En waar ben je allemaal al wel tevreden over dan?” 
 
Stagiair: “Nou, inhoudelijk lever ik kwalitatief goed werk af en mijn collega’s zijn tevreden over me. Ik kreeg laatste 
zelfs nog een compliment over een plan van aanpak dat ik had geschreven!” 
 
Begeleider: “Oh waar ging dat compliment over dan?” 
 
Stagiair: “Nou, dat ik zo gedetailleerd was geweest in mijn projectplanning.” 
 
Begeleider: “Wat een mooi compliment. Je kunt wel merken dat de collega’s het werk dat je levert waarderen. Wat 
zou je dan in dit gesprek willen bespreken, zodat dit voor jou een nuttig gesprek is geweest?” 
 
De begeleider stelt de nuttigheidsvraag zodat de verwachtingen kunnen worden gemanaged en de 
verantwoordelijkheid voor het slagen van dit gesprek een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt. 
 
Stagiair: “Nou, ik wil wel tips of ideeën hoe ik mij beter aan mijn afspraken kan gaan houden, want ik doe het echt 
niet expres. Ik vergeet het gewoon. Ik ben ook zo’n warhoofd.” 
 
Begeleider: “Ik wil je zeker wel een tip of idee geven, maar dan wil ik je eerst nog wat vragen stellen zodat ik zeker 
weet dat ik een goede tip geef waar je ook echt wat aan hebt. Is dat oké?” 
 
De begeleider weerstaat de verleiding om gelijk met een advies te komen, want de kans is groot dat het advies niet 
aanslaat omdat het te vroeg komt. 
 
Stagiair: “Ja, graag”. 
 
Begeleider: “Oké, want Ik ben wel benieuwd naar hoe het er uit ziet wanneer het je lukt om je beter aan je afspraken 
te houden?”  
 
De begeleider heeft nu het mandaat gekregen om coachvragen te stellen en gaat verder met de tweede “c”: het 
concretiseren van het doel. 
 
Stagiair: “Als ik me beter aan mijn afspraken houdt dan lever ik mijn tussen rapport op tijd aan.” 
 
Begeleider: “Dus als jij je beter aan je afspraken houdt en je levert je tussenrapport op tijd aan wat doe je dan anders 
dan nu?” 
 
Stagiair: “Dan hoef ik er niet meer aan herinnerd te worden, de dag ervoor, om mijn tussenrapport aan te leveren.”  



 
Negatief geformuleerd doel. 
 
Begeleider: “Oké, dus als je er niet meer aan herinnerd hoeft te worden, hoe krijg je het dan voor elkaar om je 
tussenrapport op tijd aan te leveren?” 
 
De begeleider vraagt door om het doel positief te formuleren. 
 
Stagiair: “Nou, dan zet ik in mijn digitale agenda een reminder een aantal dagen van tevoren zodat ik mezelf eraan 
kan herinneren en dat voelt beter.”  
 
Begeleider: “Wat voelt er dan beter als het je lukt om je tussenrapport op tijd in te leveren?”  
 
Stagiair: “Dan voel ik me beter omdat ik de zaken meer onder controle heb.” 
 
Begeleider: “En welk verschil maakt dat voor jou als je de zaken meer onder controle hebt?” 
 
De begeleider vraagt door op het doel achter het doel. 
 
Stagiair: “Dan ben ik meer in de lead en word ik ook serieus genomen als een gesprekspartner in opleiding in plaats 
van een student die net komt kijken.”   
 
Begeleider: “Ah, begrijp ik het goed dat dat belangrijk voor jou is om serieus genomen te worden als 
gesprekspartner in opleiding?” 
 
Begeleider checkt of hij op de goede weg zit richting het doorvragen op de kernwaarde van de student of stagiair.  
 
Stagiair: “Jazeker!” 
 
Begeleider: “Oké, wat brengt jou dat dan als je serieus genomen wordt als gesprekspartner in opleiding?” 
 
Begeleider vraagt door op het doel achter het doel net zolang tot de kernwaarde is benoemd. 
 
Stagiair: “Nou, gewoon dat ik er ook bij hoor.”  
 
Begeleider: “Waar draagt dat aan bij voor jou om er ook bij te horen?”  
 
Stagiair: “Dat draagt bij aan mijn zelfverzekerdheid.” 
 
Begeleider: “Oké, even checken of ik je goed begrepen heb. Dus door een reminder te zetten in je digitale agenda 
zorgt dat ervoor dat je je tussenrapport op tijd aanlevert en dat draagt bij aan je gevoel van zelfverzekerdheid, 
omdat je dan meer wordt gezien als gesprekspartner in opleiding en serieus genomen wordt. Klopt dat?” 
 
Stagiair: “Ja, dat klopt en ik heb gelijk al een idee hoe ik dat aan kan pakken.” 
 
Begeleider: “Vertel!” 
 
De begeleider is nieuwsgierig en stimuleert de stagiair om zijn eigen oplossing hardop te zeggen. 
 
Stagiair: “Volgende week moet ik weer een tussenrapport inleveren en daar zag ik tegen op. Ik ga nu voor mezelf 
alvast en deadline stellen voor aankomende zondag zodat ik ruim op tijd kan beginnen. Dan zet ik vervolgens een 
reminder op dinsdagochtend in mijn agenda en mail ik dan gelijk het tussenrapport. Ik ben dan op tijd en heb het 
zelf voor elkaar gekregen.” 
 
Begeleider: “Dat klinkt als een top idee! Wat heb je nodig om hiermee aan de slag te gaan?” 
 



Vaak is dit het moment waarin je in lichaamshouding kunt zien dat dit echt belangrijk is voor de ander. De ander gaat 
rechterop zitten en de ogen gaan stralen. De ander staat bijna te popelen om aan de slag te gaan, omdat dit doel - 
wat op zich klein leek - bijdraagt aan een gevoel van zekerheid en erbij horen, wat kernwaarden van deze persoon 
zijn. De kans dat deze student nu met zijn leerdoel aan de slag gaat is vele maken groter. Nu kun je doorstappen naar 
de vierde “c”: het maken van concrete afspraken over het te behalen doel.  
 
Stagiair: “Nou, ik ga zo meteen al die reminders in mijn agenda zetten en ik ga er zondag aan werken. Wat ik nodig 
heb is, denk ik, om na woensdag nog even contact met je te hebben om te evalueren hoe het is gegaan.” 
 
Begeleider: “Dat lijkt me prima. Wanneer kun je?”  
 
Nu wordt samen met de stagiair een afspraak gemaakt. De verantwoordelijkheid voor het naleven van de afspraak 
legt de begeleider zo veel mogelijk bij de student. 
 
Stagiair: “Ik kan woensdag alleen in de ochtend.” 
 
Begeleider: “Mooi, dan kan ik ook. Hoe laat precies?”  
 
Stagiair: “9:00 uur doen?” 
 
Begeleider: “Ja dat is goed. Zet jij het in de agenda?” 
 
Stagiair: “Ja dat zal ik doen.” 
 
Begeleider: “Fijn, dat is dan geregeld. Wat wil je verder nog bespreken?” 
 
Stagiair: “Nee, verder niks.” 
 
Begeleider: “Oké, dan ben ik wel benieuwd of dit gesprek nuttig voor je is geweest? 
 
Stagiair: “”Ja, zeker.” 
 
Begeleider: “Daar ben ik blij om. Hoe is het nuttig voor je geweest dan?” 
 
Stagiair: “Nou, ik heb een goed idee gekregen van hoe ik nu verder moet om te leren om te gaan met het nakomen 
van mijn afspraken en ik ga er gelijk mee beginnen. Dankjewel.” 
 
Begeleider: “Fijn. Heel veel succes dan.” 
 
Stagiair: “Bedankt.” 
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