
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe kunnen Professionele Werkplaatsen bijdragen aan de              

kwalitatieve onderwijsverbetering: leren onderzoeken in relatie tot 

de schoolontwikkeling. 

Schooljaar 2021-2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkelgroep Professionele werkplaats 2021-2022 

• Dionne Donlou, projectleider Opleidingsnetwerk 

• Yvonne Franzen, opleidingsmanager, Hogeschool de Kempel 

• Hanneke Conjaerts, bovenschoolscoach, extern stagebegeleider en schoolopleider SPOV 

• Chantal Fuchs, instituutsopleider Hogeschool De Kempel 

• Iris Schellekens, directeur obs Het Klokhuis 

• Loek Schoenmakers, lid  KOC- Kempel Onderzoek Centrum. Hogeschool De Kempel 

 



2 
 

 

Voorwoord  
 
Voor u ligt de aanbeveling hoe Professionele Werkplaatsen kunnen bijdragen aan een kwalitatieve on-
derwijsverbetering: leren onderzoeken in relatie tot de schoolontwikkeling. 
 
De opdracht is tijdens 7 bijeenkomsten uitgevoerd door de ontwikkelgroep Professionele Werkplaat-
sen, bestaande uit 6 personen.  
 
Om tot een goede afweging van de opdracht te komen heeft de ontwikkelgroep in de eerste periode 

verkennend onderzoek verricht in het werkveld.                                                                                                              

De aanbeveling die er nu ligt geeft volgens de ontwikkelgroep richting aan het realiseren van een kwali-

tatieve onderwijsverbetering in relatie tot de schoolontwikkeling.  

 

 

Opdracht voor de Ontwikkelgroep Professionele Werkplaatsen in schooljaar 2021-2022: 

 

Hoe kunnen Professionele Werkplaatsen bijdragen aan de kwalitatieve onderwijsverbetering: leren on-

derzoeken in relatie tot de schoolontwikkeling. 

De stuurgroep heeft de ontwikkelgroep in 2021-2022 als opdracht gegeven:                                                        

Het realiseren van een gezamenlijke onderzoeksagenda en vernieuwde routing in de professionele 

werkplaats te implementeren, zie voordracht 2020-2021. 

Bij het verkennen van de opdracht stelt de ontwikkelgroep vast dat bij implementatie in het algemeen: 

• dat er een duidelijk richting gekozen moet worden als gaat om visie op                              
veranderprocessen 

• dat er bekendheid van de materie moet zijn (duidelijke communicatie, spreken we de-
zelfde taal). 

• dat er vanuit het werkveld draagvlak moet zijn.  
 

• dat er duidelijkheid over meerwaarde van implementatie moet zijn. 
 

• dat het duidelijk moet zijn wat het het werkveld gaat opleveren 
 
De ontwikkelgroep wil terug naar de essentie van Samen Opleiden: het sterker maken van de             

professional ten dienste van de school. De ontwikkelgroep ziet de docent, leraar en aanstaande leraar 

als professional. Aanstaande leraren, leraren en docenten die van en met elkaar leren en in staat zijn 

om collectieve veranderprocessen op gang te brengen op basis van eigenaarschap en zo een verschil 

kunnen maken in hun eigen professionele ontwikkeling en in het leren aan kinderen. 

Het is van belang dat de essentie van Samen Opleiden en Professionaliseren voor iedereen helder moet 

zijn.  

Om tot een goede afweging van de opdracht te komen heeft de ontwikkelgroep verkennend onderzoek 

in het werkveld verricht en komt met een nieuw voorstel. 
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1. Reflecterend coachen: 

Gaandeweg het proces bleek dat er veel vragen vanuit het werkveld kwamen waarom er voor een 

nieuw reflectiemodel (triple loop learning)  gekozen werd terwijl er al meerdere reflectiemodellen in 

alle lagen van het Opleidingsnetwerk werden ingezet waaronder verschillende reflectiemodellen die nu 

de leidraad vormen op ‘De Kempel’. 

Het doel van de inzet van reflectiemodellen moet volgens de ontwikkelgroep gekoppeld zijn aan 

schoolverbetering en helpend zijn voor alle professionals: individueel en collectief. 

De ontwikkelgroep vond het de moeite waard om de opdracht opnieuw te onderzoeken of er vol-

doende draagvlak vanuit het werkveld was wil implementatie van triple loop learning een kans van sla-

gen hebben. 

Na inventarisatie worden in verschillende leerjaren van de opleiding en op verschillende scholen ver-

schillende reflectiemodellen ingezet waaronder: 

 

In de afstudeerfase  

O.a: Het Grow model 

 

       In de mentor+ specialisatie 

Interactiecirkel / Roos van Leary                                                                                                                                         

Reflectiecirkel van Korthagen en Nuijten                                                                                                               

Ui model van Korthagen                                                                                                                                               

Niveaus van Bateson en Dilts 

Johari-model 

 

In verschillende Stichtingen / scholen 

Triple loop learning 

Theorie U 

Combinatie van verschillende bovenstaande reflectiemodellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Voor de ontwikkelgroep is het van belang om het doel van reflectie voor ogen te houden en is het mo-

del van ondergeschikt belang.                                                                                                                                  

Doel van reflectie moet zijn: zicht blijven houden op het eigen leerproces, waarbij individueel en / of 

collectief leren het uitgangspunt moet zijn. In grote lijnen betreft het een cyclisch en procesmatige aan-

pak. Stappen van de cyclus helpen om op systematische wijze te kijken naar een ervaring en processen 

in handelen zichtbaar te maken waardoor je meer grip krijgt op toekomstige situaties.                           

Het gekozen reflectiemodel is een middel om tot diepgaande reflectie te komen. 
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De kern van reflecterend coachen is volgens de ontwikkelgroep het doorlopen van de onderstaande 

stappen. Het gekozen reflectiemodel mag daarbij van ondergeschikt belang zijn. 

 

Reflecterend coachen betekent onder begeleiding van een coach de eigen ervaringen en onderliggende keuzes 

met aandacht onderzoeken en de verkregen inzichten gebruiken voor verbetering van de kwaliteit van het eigen 

functioneren (Verhoeven, Reflecteren en professionele ontwikkeling. Associatie voor Coaching,  2013). 

Enerzijds ontwikkelen we door reflectie in ons vakgebied eigen praktijktheorieën. Anderzijds speelt tegenwoordig 

in bijna elke professie de relationele component. Dat betekent dat we ook zelf instrument zijn in de interactie.                                                                                                                                                            

De tweede dimensie van reflecteren betreft aldus onszelf als persoon. We onderzoeken de onderkant van de ijs-

berg en krijgen inzicht in onze eigen voorkeuren, patronen, aannames, hebbelijkheden en onhebbelijkheden, 

kortom onze eigen vaardigheden. 

 

1. Je ervaart een betekenisvolle situatie. 
- Wat was het vertrekpunt?  
- Wat was de situatie?  
- Wat gebeurde er precies? 

 

2. Je blikt hierbij terug: de reflectie: 
- Wat heb ik gedaan en hoe? 
- Reflectie op ideaal: wat wilde ik eigenlijk bereiken? Wat was mijn bedoeling? Wat wilde ik leren 

/ oefenen // laten zien? 
- Welke (kern)kwaliteit heb ik ingezet? 

 
 

3. Bewustwording van essentiële aspecten: 
- Je begrijpt de meest belangrijke kenmerken van de ervaring. 
- Wat zijn belangrijke dingen om in de gaten te houden?  
- Kan ik dat uitleggen?    
- Wat zegt het over mijn kwaliteiten. 
- Wat zegt het over hoe ik leer?   

 
 

4. Welke alternatieven zie ik:   
-      Hoe kan ik mijn kwaliteiten nog meer inzetten in een volgende situatie (passend bij mijn ideaal)           
-      Wat had ik anders kunnen doen?                                                                                                                    
-      Welke voordelen heeft het voor mij? Wat neem ik me voor? 

 
                                                                                          

5. Je probeert deze alternatieven (nieuwe aanpak) uit in de praktijk  
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In een bijeenkomst met leraar- en docentonderzoekers is bovenstaande besproken waarbij de groep 
zich kon vinden in bovenstaand voorstel. 

De ontwikkelgroep vindt het van belang dat alle geledingen zich conformeren aan het reflecterend coa-
chen uitgaande van de 5 hierboven genoemde stappen. 

 

Om alle geledingen te bereiken stelt de ontwikkelgroep het volgende voor: 

- In schooljaar 22-23 worden 2 bijeenkomsten met Professionele Werkplaatsen en schooloplei-
ders gepland waarin we een stukje professionaliseren op de inzet van reflecterend coachen in 
de praktijk: “Hoe voer je dat diepgaande gesprek”, waarbij het gehanteerde model onderge-
schikt is aan het te voeren gesprek. 

- De 5 stappen met een korte introductie worden op de website geplaatst. 
- De 5 stappen met een korte introductie worden naar alle opleidingsscholen gestuurd. 
- Verwijzing naar de "Denkkaarten” die in een eerder stadium gemaakt zijn ter ondersteuning 

van het proces en die hierbij aansluiten.  
- Als bijlage een instructie van een aantal ingezette reflectiemodellen. 
- Een vervolgstap zou kunnen zijn: professionalisering op het gebied van veranderprocessen. Het 

nieuwe KOC profiel van de opleiding gaat uit van een integratie van onderzoeken, leren en ver-
anderen. Onderzoeken wordt vanuit deze visie gezien als een interventie in het veranderpro-
ces, dat leidt tot leren. Er ligt een kans om de nieuwe aanpak van onderzoek binnen samen op-
leiding een duidelijke plaats te geven. 
 

2: Procedure Routing PW 2022-2023 van start tot aanmelding:                                                                      
Aanpassing vernieuwde routing m.b.t. aanmelding PW: 

Twee belangrijke wijzigingen: 

- tijdpad vervroegd / voor meivakantie 

- aanmelding compleet met ontwikkelthema 

Voor de volledige routing: zie website 

Het tijdpad van aanmelding en het aanleveren van de ontwikkelvraag/ thema van de school zijn ver-

vroegd in de routing aangepast en naar alle scholen gestuurd zodat alle geledingen op tijd de juiste per-

sonen kunnen benaderen.  
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Document voor op de website: 

REFLECTEREND COACHEN 

 

Doel van reflectie moet zijn:                                                                                                                                 
Zicht blijven houden op het eigen leerproces, waarbij individueel en / of collectief leren het uitgangs-
punt moet zijn. In grote lijnen betreft het een cyclisch en procesmatige aanpak. Stappen van de cyclus 
helpen om op systematische wijze te kijken naar een ervaring en processen in handelen zichtbaar te 
maken waardoor je meer grip krijgt op toekomstige situaties. Reflecteren om te (h)erkennen en te dui-
den om tot eigen regievoering te komen bij het vinden en uitproberen van alternatieven. 
Het gekozen reflectiemodel is een middel om tot reflectie te komen. Belangrijk om het doel van reflec-

tie voor ogen te houden waarbij het model van ondergeschikt belang is.   

Voor Samen Opleiden en Professionaliseren is het van belang dat reflecterend coachen onderdeel is 

van de begeleiding en waarbij onderstaande 5 stappen als uitgangspunt worden genomen:   

1. Je ervaart een betekenisvolle situatie. 
- Wat was het vertrekpunt?  
- Wat was de situatie?  
- Wat gebeurde er precies? 

 
2. Je blikt hierbij terug: de reflectie: 
- Wat heb ik gedaan en hoe? 
- Reflectie op ideaal: wat wilde ik eigenlijk bereiken? Wat was mijn bedoeling?                           

Wat wilde ik leren / oefenen // laten zien? 
- Welke (kern)kwaliteit heb ik ingezet? 

 
3. Bewustwording van essentiële aspecten: 
- Je begrijpt de meest belangrijke kenmerken van de ervaring. 
- Wat zijn belangrijke dingen om in de gaten te houden?  
- Kan ik dat uitleggen?    
- Wat zegt het over mijn kwaliteiten. 
- Wat zegt het over hoe ik leer?   

 
4. Welke alternatieven zie ik:   
-     Hoe kan ik mijn kwaliteiten nog meer inzetten in een volgende situatie (passend bij mijn ideaal) 
-     Wat had ik kunnen doen?                                                                                                                                  
-     Welke voordelen heeft dat voor mij? Wat neem ik me voor? 

                                                                                          
5. Je probeert deze alternatieven (nieuwe aanpak) uit in de praktijk  
 

Voor een korte instructie van de verschillende reflectiemodellen verwijzen wij naar het document op de website:  

- Hoe kunnen Professionele Werkplaatsen bijdragen aan de kwalitatieve onderwijsverbetering: leren onderzoeken in 

relatie tot de schoolontwikkeling. 

- Tevens willen we verwijzen naar de  "Denkkaarten” die in een eerder stadium gemaakt zijn ter ondersteuning van het 

proces en die hierbij aansluiten. 

 

Samen Opleiden wenst iedereen veel coachingsplezier 
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Bijlagen instructie reflectiemodellen: 

 

1. Het GROW model 

2. Het Triple Loop Learning model 

3. Het UI model van Korthagen 

4. Roos van Leary model 

5. Het Johari venster 

6. Het Logisch Niveau model 
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1.Het GROW model 
 

Wat is het GROW model? 
Het GROW model helpt om op een gestructureerde en efficiënte manier met coaching binnen een ver-
anderproces aan de slag te gaan. Op basis van een vier stappenplan kan op een echte coachende manier 
een andere vorm gesprek gevoerd worden die gericht is op kansen, mogelijkheden en opties. 
Het GROW coaching model wordt veelal in coaching op individueel of teamniveau toegepast.  Het is een 
positief georiënteerde aanpak die op zoek gaat naar kansen en mogelijkheden en dus groei. 
GROW is een afkorting voor Goal, Reality, Options/ Obstacles en Will/ Way Forward. 
 

Hoe wordt het model gebruikt? 
De coach wordt gezien als een facilitator, die de ander of het team helpt bij het selecteren van de beste 
opties, zonder zelf advies of richting te geven. Het doel is namelijk de eigen kracht van de ander en het 
team ontlokt wordt. Dit model laat bovendien zien welke vragen gesteld kunnen worden en hoe een het 
gesprek concreet wordt afrond met resultaten.  
De kracht van dit model is dat het leidt tot een duidelijk eindresultaat. Doordat de ander of het team zelf 
actief is in het verhelderen van het probleem en het aandragen van oplossingen, beklijft de uitkomst 
beter en zal de intrinsieke motivatie worden gevoed. De kracht van het GROW model is dat het in vier 
overzichtelijke stappen leidt tot een duidelijk eindresultaat. Doordat de gecoachte zélf actief is in het 
verhelderen van het probleem en het genereren van ideeën, beklijft de output beter. De gecoachte komt 
als het ware zélf tot oplossingen. 
Indien het GROW model binnen teams gebruikt wordt, spelen andere dynamica: als facilitator heb je 
waarschijnlijk wel wat expert en kennis, het is je taak je organisatie doorheen de opties te gidsen. 
 

Verschillende stappen in het GROW model 
Het GROW coaching model is een vier-stappenplan. GROW is een afkorting voor Goal – Reality – Options 
– Will.  
Een nuttige metafoor voor het GROW coaching model is het plan dat je zou maken om een reis te on-
dernemen. Je begint met de kaart: waar gaan we naartoe (Goal), en waar zijn we nu (Reality)? Dan bekijk 
je de verschillende routes om op de bestemming te geraken (Options). Tenslotte kies je er één uit, en 
zorg je ervoor dat je motivatie om de reis te ondernemen in orde is, en dat je voorbereid bent op alle 
condities en obstakels. 
Het GROW model kent vier stappen met bijhorende vragen die gesteld kunnen worden. 
 

Stap 1 Goal (doelstelling) 

Stap één van het GROW coaching model is het vaststel-
len van het doel, zowel voor korte als de langere termijn 
(het thema of de thema’s die de gecoachte inbrengt als 
centraal thema voor het coaching traject) als voor de bij-
eenkomst op zich (wat moet de coaching sessie concreet 
opleveren?). Het doel dient te voldoen aan de SMART-
vereisten: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch 
en Tijdsgebonden.  

• Wat wil je of willen jullie of wij bereiken? 

• Wat is voor jou/jullie/ons belangrijk? 

• Wat is het verwachte resultaat van de mogelijke acties? 

• Waar ligt dan de nadruk van dit gesprek op en hoe zal dat uw doel beïnvloeden? 

• Met welke situatie zou tevreden (kunnen) zijn? 

• Hoe weet je of je je doel hebt bereikt? 

https://www.yourcoach.be/wat-is-coaching/
https://www.yourcoach.be/wat-is-coaching/
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Stap 2 Reality (actuele situatie) 

Stap twee van het GROW coaching model is het verkennen van de actuele situatie. Het gaat er in deze 
fase om het gespreksthema te doorgronden en aan te scherpen. De rol van de facilitator of coach is de 
ander of het team te stimuleren tot zelf- of collectieve evaluatie en analyse van concrete voorbeelden. 
Belangrijk is de rode draad vast te houden en irrelevante zijpaden tijdig af te sluiten. De facilitator of 
coach kan met specifieke feedback een bijdrage leveren aan het verhelderen van het kernprobleem. 
Verken de actuele situatie. Doorgrond en scherp het gespreksthema in deze fase aan. 

• Wat gebeurt er nu  t.a.v. van dit thema? In je klas of school? 
• Wie zijn erbij betrokken? Wat doen zij? Hoe belangrijk zijn zij om een goede oplossing 

te krijgen? Wat wanneer, wie hoe vaak? 
• Welke concrete voorbeelden zijn er? 
• Waarom is het ingebrachte onderwerp een probleem? 
• Wat is het daarvan resultaat? 
• Hoeveel impact en controle hebt jij of jullie momenteel op die situatie? 
• Wat hebt je/ hebben wij tot nu toe ondernomen? Waarom werkte dat wel of niet? 
• Wat ging er goed? 
• Wat zijn belangrijke factoren die helpen? 
• Wat heeft jou of ons/jullie tegengehouden om meer of andere dingen te proberen? 
• Wat zijn de consequenties als het niet lukt? 
• Wat heb je/jullie al gedaan? Wat lukte geheel of gedeeltelijk en wat niet? 

Stap 3 Options (mogelijkheden verkennen) 

Doel van stap drie bij het GROW coaching model is het genereren van ideeën die een bijdrage kunnen 
leveren aan de oplossing van het probleem. De kunst is een creatief denkproces op gang te brengen en 
– niet gehinderd door censuur of voorwaarden voor uitvoerbaarheid – vrijuit te brainstormen. De facili-
tator of coach bevordert het creatieve denkproces bij de gecoachte, structureert de output (bijvoorbeeld 
door dingen op te schrijven) en draagt eventueel ook zelf ideeën aan. Bedenk ideeën die een bijdrage 
kunnen leveren aan de oplossing van het probleem. 

• Welke alternatieven heb jij of hebben wij/jullie? 
• Hoe zou een lijstje met jouw/onze/ jullie mogelijke acties eruit zien? 
• Wat zou je/jullie/wij nog meer kunnen doen? 
• Wat zou jij. Wij/jullie doen als niets ons tegen hield? 
• Wat zijn de voor- en nadelen van de diverse opties? 
• Hoe makkelijk of moeilijk zijn die opties voor jou/ons/jullie? 
• Zijn er voor de verschillende opties ongewenste nevenverschijnselen? 
• Wat als de belemmering zou verdwijnen? Wat is daarvoor nodig? 

Stap 4 Will (actieplan en motivatie) 

De vierde en laatste stap bij het GROW coaching model is het komen tot een afrondende conclusie ge-
koppeld aan concrete acties.  

Deze stap wordt afgesloten met een duidelijk actieplan over wie, wat binnen welk tijdsbestek gaat doen. 

• Kom tot een afrondende conclusie. Sluit deze stap af met een duidelijk actieplan met 
wie, wat en wanneer gaat doen? 

• Welke optie gaat je/jullie/wij effectief proberen? En wanneer? Welk doel ga je/jul-
lie/wij bereiken, maak het eventueel klein en haalbaar. 

• Hoe komt je/jullie erachter of het effectief werkt? 
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• Welke hindernissen verwacht jij/jullie tegen te komen en wat gaat u daar aan doen? 
• Wie zijn de belangrijke spelers die het eindresultaat gaan meebepalen? 
• Hoe betrekt je die personen bij uw plan? 
• Wie moeten geïnformeerd worden en waarover? 
• Wat zijn mogelijke obstakels om de actie te laten slagen? 
• Hoe voel jij jezelf bij de gedachte aan het uitvoeren van deze optie? Hoe kun jij/jullie 

verdere ondersteunen bieden bij dit initiatief? 
• Hoe gemotiveerd ben je om ….? 
• Zul je met dit actieplan je doelen bereiken? 
• Hoe kan je omgeving je helpen? 
• Wat heb je nodig om je ideeën in de praktijk te brengen? 

Bronnen:  

John Whitmore beschrijft het GROW Model in zijn bestseller ‘Succesvol coachen’.                                                
Withmore, J. (2018). Succesvol coachen Uitgeverij Boom 
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2.Het triple loop learning model: leren en veranderen op drie niveaus  
 
Wat is het triple loop learning model? 
Volgens de theorie van Argyris en Schön kunnen we drie verschillende niveaus van leren onderschei-

den. Het gaat hier om single, double en triple loop learning Het hele idee achter triple loop learning is 

dat je op die manier  het probleem bij de wortel kunt aanpakken of begrijpen om tot verandering te 

komen.  

Veranderingen binnen een organisatie worden niet altijd als positief ervaren. Medewerkers zien er niet 

altijd het nut van in en tonen weerstand om van oude tradities af te wijken. Double loop leren is vol-

gens Chris Argyris (psycholoog) en Donald Schön (filosoof) daarom noodzakelijk, waardoor de organisa-

tie en haar medewerkers meer inzicht krijgt in de oorzaak van problemen en de effectieve manier van 

oplossen. 

 

Hoe wordt het model gebruikt? 
Single-loop leren 

In hun boek Organizational learning geven Argyris en Schön aan dat singleloop leren kan worden gezien 

als een manier om niet functioneel gedrag te corrigeren. Aan dit niet functionele gedrag liggen normen 

ten grondslag; deze worden echter met single-loop leren niet geëxpliciteerd en aangepast. 

 

Double-loop en triple-loop leren 

Double-loop leren is een aanpak waarbij die normen voortdurend ter discussie staan en bijgesteld wor-

den. Mensen hebben volgens Argyris en Schön vaak een sterke weerstand tegen double-loop leren, om-

dat dit vraagt om het aanbrengen van veranderingen in de manier waarop zij naar de wereld kijken (= 

herkaderen, vernieuwen). Daartoe zijn mensen eigenlijk vaak niet bereid. Triple-loop leren gaat om 

transformeren, ontwikkeling. Hierbij staan de principes die worden gehanteerd centraal; de bewustwor-

ding van die principes is nodig om ze te kunnen veranderen. 

 

Verschillende stappen in het model 
Triple loop leren is een reflectief leerproces dat bestaat uit drie stappen, die eenvoudig kunnen worden 

beschreven aan de hand van drie standaardvragen. 
 

1.Enkelslag interview 
De eerste stap bestaat in het stellen van de vraag: “Doe ik het goed?”, bijvoorbeeld: pas ik de regels op 

de juiste wijze toe? Dit is het niveau van iemand die getraind en geconditioneerd is in effectief gedrag. 

 

 
 

Wat is precies is je 
veranderonderwerp?
Welke ac es heb je je 

gedaan?
Welke precieze 

resultaten gee  dit?
                

      

https://www.passionned.nl/3-niveaus-leren/#single-loop
https://www.passionned.nl/3-niveaus-leren/#double-loop
https://www.passionned.nl/3-niveaus-leren/#triple-loop
https://www.toolshero.nl/verandermanagement/river-theorie-aanpak/
https://www.toolshero.nl/bekende-auteurs/chris-argyris/
https://www.toolshero.nl/bekende-auteurs/donald-schon/
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2.Dubbelslag interview 
De tweede stap bestaat in het stellen van de vraag: “Doe ik het goede?”.  

Het stellen van deze vraag heeft een dubbel belang. Enerzijds maakt het de transfer van vaardigheden 

en attitudes naar nieuwe situaties mogelijk. Transfer vraagt om de bereidheid je af te vragen waarom je 

doet wat je doet. Het is niet voldoende je af te vragen: “Doe ik het goed?”. Je moet je ook afvragen: ”Doe 

ik het goede?” Voor de beantwoording van die vraag moet je in staat zijn op basis van ervaring patronen 

te herkennen in de omgang met praktijksituaties.2 Anderzijds moet je ook de schijnbare vanzelfspre-

kendheden in die patronen ter discussie kunnen stellen en alternatieven kunnen overwegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.Driedubbel of triple slag interview 
Bij de derde stap gaat het om de vraag: “Doe ik het om de goede reden(en)?”.  

Bij deze vraag gaat het om de beginselen die de grondslag vormen van het handelen. Hier komen ook 

zingevingvraagstukken aan bod. Deze vraag komt ook voor in de vorm van vragen als: ”Draag ik wel bij 

wat ik wil bijdragen? Wil ik hieraan mijn medewerking geven?” 

Bij tripelslag leren bekijk je kritisch of je het goed doet en of je het goede doet en wel in een steeds een 

bredere context, tot op het niveau van motivatie en zingeving. Op deze manier ontdek je ook schijnbare 

vanzelfsprekendheden en denken en doen beperkende mentale modellen. Dubbelslag- en tripleslagleren 

veronderstelt dan ook dat je in staat bent zelf nieuw effectief gedrag te ontwerpen, uit te proberen en 

te evalueren. Daarin komt het overeen met de reflectieve praktijk en de manier waarop de professional 

in die praktijk wordt aangesproken op creativiteit, innoverend vermogen en inventiviteit. 

 

 
 
 
 
 

Wat precies vindt je 
er zelf van?
Welke precieze 

opva ngen heb je?
Hoe precies weet je 
dat je het goede 

doet?
Waar precies baseer 

je dat op?

Waartoe precies doe je 
dit?

Wat is precies je mo ef of 
hogere doel?

Welke waarden vindt jij 
belangrijk hierin?

Hoe precies past dit bij 
jouw iden teit?
Om welke precieze 
redenen doe je dit?
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  3.Het UI-model van Korthagen 
 
Wat is het UI-model? 
Het Ui model is een hulpmiddel om op verschillende niveaus te reflecteren. Let op dat er diverse ver-
schillende UI-modellen in de literatuur te vinden zijn zoals o.a. het Ui model van Korthagen of het Ui 
model van Hofstede. 
 

Het ui-model                                                                                                                                                               
De officiële benaming van het Uimodel is het model van de lagen van persoonlijkheid. Het model werd 

voor het eerst gepresenteerd door Korthagen in 2011. Het ui-model, dat gebaseerd is op Dilts (1990), 

verbreedt het competentiegerichte denken. Het beschrijft nog vijf andere lagen in het functioneren van 

leraren en daarmee dus ook verschillende lagen waarop de leraar kan reflecteren. 

Doel van het ui – model Het ui – model laat zien dat organisatiecultuur uit verschillende, over elkaar 

liggende lagen bestaat. De organisatiecultuur is niet onveranderlijk, echter hoe dieper de laag, des te 

moeilijker deze is te veranderen. 

 

In het ui-model worden verschillende 
reflectieniveaus (‘lagen’) onderschei-
den: 
1. Omgeving 
2. Gedrag 
3. Vaardigheden 
4. Overtuigingen 
5. Identiteit 
6. Betrokkenheid (of persoonlijke mis-
sie) 
7. De kern, met kernkwaliteiten 

Als al deze niveaus met elkaar sporen, 
is er sprake van effectief functione-
ren. Als er fricties tussen de niveaus 
zijn, ervaart de persoon een pro-
bleem. Als alle niveaus meedoen in een bewust leerproces, spreken we van meerlagig leren (multi-level 
learning). 

Hoe wordt het model gebruikt? 
Om zicht te krijgen op het eigen leerproces, dien je te reflecteren op je beroepsmatig functioneren. De 
methodiek van Korthagen komt goed van pas in situaties waarin gereflecteerd wordt op het eigen ge-
drag, de bekwaamheden of overtuigingen die het handelen sturen. 
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Verschillende stappen in het UI model 

Omgeving 

• Door welke omstandigheden word ik geprikkeld? 
• Waar moet de omgeving aan voldoen, wil ik mij op mijn gemak voelen? 
• Waar reageer ik op, wanneer en met wie? 
• Wat kan mij boos maken? 
• Waar raak ik gespannen van? 
• Wat roept deze situatie bij mij op en waardoor wordt dit veroorzaakt? 

Gedrag 

• Wat doe ik? 
• Welke acties heb ik ondernomen? 
• Wanneer werk ik methodisch en wanneer vanuit mijn intuïtie? 
• Wanneer werk ik routinematig? 
• Op welke manier geef ik samenwerking vorm? 
• Hoe is mijn gedrag te omschrijven? 

Vaardigheden 

• Wat kan ik? 
• Hoe pak ik het aan? 
• Welke van mijn sterke kanten komen naar voren? 
• Welke vaardigheden heb ik ingezet? 
• Welke methoden hanteer ik? 
• Welke kennis heb ik ingezet? 
• Welke gedachten roept deze situatie bij mij op? 

Overtuigingen 

• Waarom doe ik het? 
• Wat vind ik belangrijk (in deze situatie)? 
• Waar geloof ik in? 
• Welke normen hanteer ik? 
• Wat zijn mijn verwachtingen? 
• Welke stokpaardjes hanteer ik? 
• Hoe geef ik vorm aan de visie van de organisatie waar ik werk? 
• Hoe zie ik mijn eigen rol(len) in deze casus? 
• Welke belangen onderscheid ik? 
• Welke emoties spelen voor mij een rol? 
• Welke verantwoordelijkheden ervaar ik? 
• Welke (conflicterende) waarden staan voor mij centraal? 
• Welke overtuigingen heb ik? 
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Identiteit 

• Wie ben ik? 
• Wat is mijn levensdoel? 
• Hoe zie ik mijn professionele rol? 
• Hoe zou ik mijzelf als hulpverlener omschrijven? 
• Welke rol neem ik aan? 
• Op welke momenten in deze situatie ben ik mijzelf? 
• Welke persoonlijke eigenschappen komen naar voren? 
• Hoe wordt duidelijk wie ik ben? 

Betrokkenheid 

• Wat zijn mijn diepste waarden? 
• Van waaruit handel ik? 
• Wat is mijn ideaal of mijn missie? 
• Wat is mijn roeping? 
• Wat zijn voor mij de hoogste waarden in het leven? 
• Wat wil ik bereiken? 
• Wat motiveert mij? 
• Hoe haal ik zingeving uit mijn werk? 

 
 

Meer lezen:  

https://korthagen.nl/wp-content/uploads/2018/06/Een-softe-benadering-van-reflectie.pdf 

https://korthagen.nl/wp-content/uploads/2018/06/De-leraar-als-persoon.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://korthagen.nl/wp-content/uploads/2018/06/Een-softe-benadering-van-reflectie.pdf
https://korthagen.nl/wp-content/uploads/2018/06/De-leraar-als-persoon.pdf
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Korthagen, F. & Vasalos, A. (2001). Maatwerk bij coaching. Handboek Effectief Opleiden 26(167), 11.5- 
3.01 – 11.5.-3.16. 

 
 
 

MAATWERK BIJ COACHING  

Fred Korthagen en Angelo Vasalos 
 

 
Treasures are people 
who look into my eyes 

and see my heart. 
Rick Betz 

 
 

1. Inleiding 
Het vermogen tot reflectie is van fundamenteel belang voor processen van zelfsturing. Het 
ideale reflectieproces wordt beschreven door een spiraalmodel, dat goed van toepassing is in situaties 

waarin gereflecteerd wordt op het eigen gedrag, op bekwaamheden of overtuigingen die het hande-
len sturen. Echter, soms lijken fundamentelere zaken door te werken op het functioneren. Het zelf-
beeld van een persoon kan bijvoorbeeld een beslissende invloed hebben op diens functioneren, of ie-
mand doet wel wat er van hem verwacht wordt, maar voelt zich er niet echt bij betrokken. Dan is een 
vorm van reflectie nodig die betrekking heeft op een diepere laag van de persoonlijkheid. We spreken 
over “kernreflectie”. Coaches zouden in staat moeten zijn zich af te stemmen op de laag van de per-
soonlijkheid die in het geding is. 

 
Om als professional bewust te kunnen leren van ervaringen is het vermogen tot systematische reflectie 
essentieel (Schön, 1983): het gaat om het gestructureerd terugblikken op een ervaring teneinde daar 

conclusies uit te trekken voor toekomstig handelen. Reflectie speelt dus een centrale rol bij zelfge-
stuurd leren (individueel of in teams) en bij de ontwikkeling van een reflectieve organisatie (Korthagen, 
1998, 2000). Coaches (of leidinggevenden die een coachende rol willen vervullen) hebben een belang-
rijke functie bij het bevorderen van die reflectie. Hoe zij die functie precies kunnen vervullen hebben wij 
elders beschreven 
(Korthagen, 1998). In de volgende paragraaf wordt daarvan een korte samenvatting gegeven. Daarna 

richten wij ons in de derde paragraaf op de vraag welke inhouden relevant zijn om op te reflecteren. 
Idealiter wordt het coachingsproces primair afgestemd op de inhouden die op dat moment relevant 
zijn voor degene die gecoacht wordt, maar vaak is ook een 'verbreding' van de reflectie nodig. Een 
model van lagen van de persoonlijkheid zal blijken te helpen bij het leveren van dergelijk ‘maatwerk’ in 
coaching. Dat model wordt beschreven in paragraaf 4. In de daarop volgende paragrafen gaan we in 
op de consequenties voor het begeleiden van professionele ontwikkelingsprocessen. 

 
2. Het reflectieproces 
In eerdere publicaties is het model van figuur 1 beschreven als basis voor de beoogde 
systematiek in het reflecteren op praktijkervaringen (Korthagen, 1982, 1998, 2000), met name in be-
roepspraktijken waarin interactie met andere mensen centraal staat (bijvoorbeeld in het beroep van 
verkoper, manager, docent, maatschappelijk werker, arts, etc.). Het zou prachtig zijn als iemand die 
zo’n beroep uitoefent, de fasen van dit model zelfstandig kan doorlopen, maar veelal is er eerst een 
coach nodig om te helpen systematiek te brengen in de reflectie. Zonder dat worden vaak fasen over-
geslagen, en treden allerlei ‘valkuilen’ op, zoals bijvoorbeeld de neiging te snel naar oplossingen te 
schieten, nog voor het probleem goed geanalyseerd is (Ratering & Hafkamp, 2000, p. 123 spreken in 
dit verband over leerblokkades). 
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Terugblikken 
 

Figuur 1: Spiraalmodel voor reflectie 
 

 
 

Een coach kan gebruik maken van bepaalde interventies. Effectieve interventies zijn in figuur 2 per fase 
van het spiraalmodel voor reflectie in kaart gebracht (in hoofdletters). De vaardigheden, nodig om 
zulke interventies toe te passen, kunnen heel goed geleerd worden door middel van trainingen. Veel 
cursussen voor coaches richten zich daar dan ook op. 
Bij elke vaardigheid behoren achterliggende theoretische noties. Zo betekent concreetheid 

bijvoorbeeld dat de coach doorvraagt over verschillende aspecten in de situatie en daarbij in 
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ieder geval de dimensies van willen, voelen, denken en doen betrekt. Omdat deze dimensies zowel 
een rol spelen bij de gecoachte zelf als bij de mensen met wie de gecoachte interacteert (bijvoorbeeld 
klanten), is het van belang dat in de reflectie aandacht besteed wordt aan de negen gebieden (“vak-
jes”) die in figuur 3 staan aangegeven (zie ook Korthagen, 1998). Een coach kan doorvragen op deze 
gebieden. Een voorbeeld van een concretiseervraag is bijvoorbeeld: “Wat denk je dat de klant voelde 
toen jij die vraag stelde?” (vakje 6 van figuur 

3). 
 

 
 

 0. Wat is de context?  

1. Wat wilde ik? 5. Wat wilde(n) de ander(en) in de 
situatie? 

2. Wat voelde ik? 6. Wat voelde(n) de ander(en)? 

3. Wat dacht ik? 7. Wat dacht(en) de ander(en)? 

4. Wat deed ik? 8. Wat deed (deden) de ander 
(en)? 

 
Figuur 3: Gebieden die aandacht verdienen bij concreetheid 

 

 
 

Een andere belangrijke coaching vaardigheid is empathie. Empathie betekent het je inleven in de ander 
en diens ervaring, en het benoemen van diens gevoel, alsmede het benoemen van datgene waardoor 
het gevoel opgeroepen werd of wordt. Een voorbeeld van een empathische reactie zou kunnen zijn: 
“Ik begrijp dat je je wat in de steek gelaten voelde toen Paul zei dat hij zich helemaal niets van een af-
spraak kon herinneren?” In deze reactie wordt een verband 
gelegd tussen twee van de vakjes van figuur 3 (namelijk de vakjes 2 en 8), waardoor een essentieel 
aspect in de persoonlijke beleving van de situatie wordt verhelderd (leidend tot fase 
3). Of zo’n reactie echt empathisch is, kan alleen bepaald worden door degene die gecoacht wordt: 
een reactie is pas empathisch als de ander zich echt begrepen voelt en als die reactie past in de totale 
context van het gesprek. 
Tot zover een korte samenvatting en enkele voorbeelden van de theorie achter het spiraalmodel voor 
reflectie (figuur 1) en de bijbehorende interventies (figuur 2). Wie meer wil lezen over de andere inter-
venties uit figuur 2, verwijzen we naar Korthagen e.a. (2001, p. 106- 
128). 

Het spiraalmodel en de bijbehorende interventies bieden tezamen een kader dat het mogelijk maakt 
reflectie handen en voeten te geven in coaching. Het model beschrijft een beoogd proces, maar 
het zegt nog niet zoveel over de inhoud van de reflectie: waarover wordt gereflecteerd? Aan mogelijke 
inhouden van de reflectie is de volgende paragraaf gewijd. 

 
3. Inhouden van reflectie 
Hier volgt nu eerst een voorbeeld van een situatie waarin een leidinggevende in de ICT-branche, 
genaamd Judith, de fasen van het spiraalmodel doorloopt onder begeleiding van een coach. Judith 
heeft een achtergrond als netwerkbeheerder en geeft sinds een paar maanden leiding aan mensen die 
software voor klanten ontwikkelen. De organisatie vindt het van belang dat ze zich daarbij vooral coa-
chend opstelt. 

 
Judith is geïrriteerd over een medewerker, genaamd Hans. Ze heeft het gevoel dat Hans veel te nonchalant omgaat 
met afspraken. Vandaag viel haar dat weer op. Hans zou vandaag een tussenproduct klaar moeten hebben. Dat 
was van belang in het kader van een planning die Judith met hem besproken had voor het op tijd afleveren van 
software voor een belangrijke klant. Toen ze bij Hans informeerde, leek het alsof hij zich niet eens van de deadline 
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bewust was. Toen Judith dat merkte, reageerde ze met: “O, dus jij bent weer eens helemaal kwijt dat je het 
vandaag klaar zou hebben! Nou, die klant kunnen we wel vergeten!” (Fase 1: handelen) 
Tijdens het coaching gesprek wordt Judith zich meer bewust van haar irritatie en ze begrijpt hoe die irritatie haar 
handelen beïnvloedde. Als de coach haar vraagt wat het effect van haar reactie op Hans zou kunnen zijn, realiseert 
ze zich dat Hans daar op zijn beurt geïrriteerd door kan zijn geraakt, waardoor hij misschien nog minder gemoti-
veerd raakt om het werk op tijd af te hebben, iets dat Judith nu juist wil voorkomen, omdat ze hem ook hard 
nodig heeft. (Fase 2: terugblikken, gebruik makend van de dimensies willen, voelen, denken, doen) 
Door deze analyse wordt ze zich bewust van het escalerende proces dat zich tussen haar en Hans voltrekt en van 
het feit dat dit een doodlopende weg is. (Fase 3: bewustwording van essentiële aspecten) 
Judith ziet echter geen manier om hier uit te komen. Haar coach toont empathie voor Judiths probleem met Hans. 
Hij brengt ook enkele theoretische elementen in over escalerende processen in interacties tussen mensen, zoals 
het patroon van 'meer van hetzelfde' (Watzlawick, Weakland & Fisch, 1974) en de richtlijn om in zo’n situatie te 
de- escaleren door het patroon te doorbreken door middel van een constructieve reactie naar Hans toe of door 
bewust een positieve opmerking over hem te maken. Dit is het begin van fase 4: het ontwikkelen van alternatieven. 
Judith vergelijkt deze theoretische richtlijn met haar impuls om zich tegenover Hans steeds negatiever te uiten. 
Tenslotte besluit ze tot het uitproberen (fase 5) van een meer constructieve benadering, die begint met het stellen 
van vragen aan Hans over zijn planning. Dit probeert ze eerst uit binnen het coaching gesprek: de coach vraagt 
Judith om voorbeelden te geven van zinnen die ze tegen Hans zou kunnen zeggen. 
Als Judith de nieuwe benadering van Hans daadwerkelijk in de praktijk uitprobeert en daar vervolgens weer op 
reflecteert, dan start een volgende reflectiecyclus. Zo ontstaat een spiraal van professionele ontwikkeling. 

 
Dit voorbeeld illustreert de vijf fasen van het reflectiemodel, maar het maakt ook nog iets anders 
duidelijk, en wel dat reflectie zich meestal richt op de volgende factoren: 
- Omgeving: datgene wat iemand, hier Judith, tegenkomt, dat wil zeggen alles buiten 

hem/haarzelf. In dit voorbeeld is dat Hans en de manier waarop die zich gedraagt. 
- Gedrag: zowel gedrag dat minder effectief bleek, zoals geïrriteerd reageren, als mogelijk ander, 

effectiever gedrag; met dat laatste verschuift de reflectie naar fase 4; 
- Bekwaamheden: bezit de persoon de vaardigheid om constructief te reageren? Zo nodig 

richt de begeleiding zich op de ontwikkeling van die bekwaamheden; 
- Overtuigingen: datgene waarin iemand gelooft. In dit voorbeeld komt de - aanvankelijk onbe-

wuste - overtuiging dat geïrriteerd reageren een verandering bij Hans teweeg kan brengen, 
ter discussie te staan en deze overtuiging wordt vervangen door een andere, namelijk dat 
het beter is constructief te reageren. 

 
Soms ligt de zaak echter gecompliceerder. Vaak zijn overtuigingen diep geworteld en niet zomaar te 
veranderen en lukt het de coach niet zo gemakkelijk als in dit voorbeeld, om een echte verandering tot 
stand te brengen. Judith doet bijvoorbeeld op grond van het gesprek met de coach een poging om 
Hans constructief tegemoet te treden, maar zowel de coach als de leidinggevende zelf hebben het ge-
voel dat dit niet echt bij haar past. Dan kan er meer in het geding zijn. Een belangrijke onderliggende 
vraag zou wel eens kunnen zijn hoe Judith aankijkt tegen haar eigen beroepsidentiteit, wat voor type 
leidinggevende zij wil zijn. Accepteert zij de rol van coach eigenlijk wel? Of misschien gaat het probleem 
nog wel dieper: Judith loopt misschien heel erg warm voor de inhoud van het werk in de informatie-
technologie, en vindt daar haar bezieling in, en veel minder in het omgaan met ondergeschikten. Toch 
betekent dat niet zonder meer dat Judith maar beter een andere baan kan zoeken. Misschien is er 
sprake van een beperkend zelfbeeld dat de ontwikkeling van een aantal sociale kwaliteiten belemmert. 
Zou ze zich meer openen voor de mogelijkheid dat ze zulke kwaliteiten misschien wel degelijk in zich 
heeft, dan zou ze misschien een hernieuwd gevoel van inspiratie in het werk kunnen krijgen. Voor het 
op gang brengen van zo'n proces is reflectie op de omgeving, het gedrag en bekwaamheden niet vol-
doende. En zelfs reflectie op overtuigingen raakt dan niet de kern. 
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4. Het model van lagen van de persoonlijkheid 

Het model van lagen van de persoonlijkheid (figuur 4, een variant op het zogenaamde model van Bate-

son) biedt een kader voor de hierboven gesignaleerde problematiek (Korthagen, 2001; zie ook Jelsma 
& Le Clerq, 1998; Nathans, 1999, p. 20-24). 

 

 
 
 
 
 

omgeving 
 

 
 

gedrag 

 
bekwaamheden 

overtuigingen 

identiteit 

 
betrokken- 

 

 
 
 

heid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4: Het model van lagen van de persoonlijkheid. 
 
 

Met name in de literatuur over neurolinguistisch programmeren (NLP) wordt vaak naar “het model van 
Bateson” verwezen, waarbij de niveaus die wij hier als concentrische cirkels voorstellen, als gestapelde 
lagen worden gevisualiseerd (zie bijvoorbeeld Dilts, 1990; Jelsma & le Clerq, 1998). Gregory Bateson 
(1904-1980) zelf heeft een dergelijk model echter nooit beschreven, ook niet in de publicaties waar de 
auteurs die het model van Bateson noemen, naar verwijzen. We kunnen dus eigenlijk niet over "het 
model van Bateson" spreken. Om die reden, en omdat wij de lagen op een wat andere manier visualise-
ren dan gebruikelijk is, kiezen wij voor een andere naam en spreken we over "een model van lagen van 
de persoonlijkheid". 
Het model maakt duidelijk dat er verschillende lagen of niveaus zijn die een rol kunnen spelen in het 
functioneren. De lagen die meer naar binnen liggen, zijn fundamenteler en raken meer de kern van de 
persoon. Aan de in de vorige paragraaf besproken niveaus van omgeving, gedrag, bekwaamheden en 
overtuigingen worden in dit model twee niveaus toegevoegd: het niveau van identiteit en het niveau 
van betrokkenheid. Dat laatste niveau wordt door Dilts (1990) het spiritualiteitsniveau genoemd. Wij 
spreken liever over het niveau van betrokkenheid, teneinde zweverige connotaties met de New-Age-

beweging en dergelijke te voorkomen. Reflectie op dit niveau betekent dat men zich vragen stelt zoals 
"waartoe" men zijn of haar werk wil doen, of nog verder gaand, wat men als zijn of haar roeping in de 
wereld ziet. Hier draait het dus om de vraag wat ons ten diepste bezielt of wat zin geeft aan ons werk 
of leven. Dit is een transpersoonlijk niveau, omdat het hier gaat om bewustwording van de betekenis 
van het eigen 
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bestaan in het grotere geheel van de wereld en van de rol die men voor zichzelf ziet in relatie tot de 
medemens. Daarom wordt het in het Engels ook wel het niveau van “interconnectedness” genoemd. 
Terwijl het identiteitsniveau betrekking heeft op het ervaren van de persoonlijke eigenheid, gaat het 
op het niveau van betrokkenheid over “the experience of being part of meaningful wholes and in har-
mony with superindividual units such as family, social group, culture and cosmic order” (Boucouvalas, 
1988). 

Het contact maken met het niveau van betrokkenheid heeft een hele praktische betekenis. Een leiding-
gevende kan bijvoorbeeld gericht zijn op zijn persoonlijk belang, bijvoorbeeld het verwerven van macht. 
Daar hoort een rolidentiteit bij die vooral bepaald wordt door ego- behoeften, bijvoorbeeld de identi-
teit van 'het baasje' (identiteitsniveau). Een leidinggevende die het bredere belang van de organisatie 
en de mensen daarin voor ogen heeft, of zelfs een mondiaal belang, handelt vanuit een heel ander 
(transpersoonlijk) bewustzijn. Zijn handelen heeft dan ook een andere invloed op zijn omgeving. Waar 
de eerste leidinggevende vaak een machtsstrijd oproept, creëert de tweede vaak veel meer een sfeer 
van onderlinge 
verbondenheid in zijn team. Anders gezegd: mensen die handelen vanuit het niveau van betrokken-
heid, bevorderen eenzelfde type bewustzijn in hun omgeving. Grote voorbeelden als Gandhi en Man-
dela hebben dat op indrukwekkende wijze laten zien. 
Bij de meer naar buiten gelegen lagen van de persoonlijkheid zijn dit soort interpersoonlijke invloeden 
veel bekender: op gedragsniveau geldt bijvoorbeeld dat men constructief gedrag bij anderen kan be-
vorderen door zelf dat gedrag te vertonen (een bekend gezegde luidt: wie goed doet, goed ontmoet). 
Op het niveau van bekwaamheden geldt hetzelfde: wie een bepaalde bekwaamheid bij anderen wil 
ontwikkelen, zal die bekwaamheid zelf moeten demonstreren. Hetzelfde verhaal gaat op voor de meer 
naar binnen gelegen lagen. Daarom is reflectie op het niveau van betrokkenheid met name van belang 
voor leidinggevenden in alle organisaties waarin doelen nagestreefd worden die louter persoonlijke 
belangen overstijgen. 

 
5. Kernreflectie 
Als de reflectie zich uitstrekt tot de niveaus van identiteit en betrokkenheid, dan spreken we 
over kernreflectie (Korthagen, 2001). Het gewone spiraalmodel (figuur 1) en de daarbij behorende 
interventies (figuur 2) voldoen niet meer helemaal om het proces van kernreflectie en de rol van de 
coach daarbij te beschrijven. 
Wel begint het proces vaak net zoals beschreven wordt door figuur 1: er is een ervaring opgedaan en 
een concrete situatie is de aanleiding voor reflectie. Meestal wordt de prikkel tot reflectie gevormd 
door iets dat de persoon in kwestie nog bezighoudt. Er is bijvoorbeeld een gevoel van onvrede over 
wat er bereikt is, of iets dat in de relatie met anderen gebeurde, blijft ook na dat contact in de aan-
dacht terugkomen. Zo is in het voorbeeld van Judith (in paragraaf 
2) haar irritatie over Hans de aanleiding om te reflecteren over haar interactie met hem. Dat leidt tot 
fase 2: terugblikken. Bij de terugblik kunnen de negen vakjes van figuur 3 een nuttige rol spelen. 

 
Bij kernreflectie wordt de bij deze tweede fase naar voren gekomen informatie gebruikt om twee 
belangrijke vragen te beantwoorden: 
1.   Wat is de (eigenlijk) gewenste doeltoestand die de persoon zou willen bereiken? 
2.   Welke beperking(en) verhindert (verhinderen) het bereiken van die doeltoestand? 

 
Met het begrip doeltoestand wordt verwezen naar een situatie die de persoon heel graag wil berei-
ken, een ideaal. Dat wil zeggen dat de doeltoestand sterk verbonden is met de laag van identiteit of 
de laag van betrokkenheid. Tijdens het proces van bewustwording van de doeltoestand wordt vaak 
duidelijk dat de persoon niet alleen vandaag problemen ervaart met het bereiken daarvan, maar dat 

dit vaker het geval is, dus in meer gevallen dan de concrete situatie waarop vandaag gereflecteerd 
wordt. Het is in dat geval van belang dat die verbreding 
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van de problematiek aandacht krijgt, omdat dit nog sterker de behoefte prikkelt om het probleem aan 
te pakken en dus om preciezer te kijken naar de ervaren beperking(en). In eerste instantie zal zo'n be-
perking misschien ervaren worden in de omgeving (de lastige collega of de leiding van het bedrijf dat 
niet de goede maatregelen neemt). Het gaat er echter ook om, te kijken hoe iemand zichzelf beperkt. 
Daarbij kan het gaan om 
- beperkend gedrag (bijvoorbeeld: confrontaties uit de weg gaan) 
- beperkende gevoelens (bijvoorbeeld: ik voel mij onmachtig) 
- beperkende beelden (bijvoorbeeld: dat team is een ongrijpbare kluwen) 
- beperkende overtuigingen (bijvoorbeeld: ik kan daar geen invloed op uitoefenen) 
Waar het om gaat, is dat de betrokkene afstand neemt en vervolgens gaat inzien dat er een keuze 
ligt om zich al dan niet door de beperking te laten bepalen. 

 
Met het formuleren van de ideale doeltoestand èn van de ervaren beperkingen is de persoon zich 
van een spanning of  discrepantie bewust geworden. Voorbeelden zijn: 
- de spanning die een aankomend manager ervaart tussen de behoefte om zich zeker te voelen in zijn 
nieuwe functie (doeltoestand: innerlijk zelfverzekerd leiding geven) en een beperkende overtuiging 
(zelfbeeld) dat hij of zij nu eenmaal te weinig in staat is leiding te nemen; 
- het probleem van iemand die er eigenlijk ten diepste naar streeft om gewaardeerd en gerespec-
teerd te worden, maar die te pas en te onpas onaangenaam (dus beperkend) gedrag vertoont. 
Meestal blijkt dat met het formuleren van dit spanningsveld het probleem helder is geworden dat ten 
grondslag ligt aan veel andere problemen, op het niveau van gedrag, bekwaamheden of overtuigingen. 
Zo kan een aankomend manager zich ervan bewust worden dat hij worstelt met een onderliggende 
discrepantie tussen zijn doeltoestand om zich zelfverzekerd en ontspannen 
te voelen in zijn werk en zijn beperkende overtuiging dat dit pas weggelegd is voor zeer ervaren 
managers. Door dit bewustwordingsproces wordt hem duidelijk dat zijn gespannenheid in verga-
deringen, het conflictje dat hij gisteren had, maar ook de weinig motiverende manier van benade-
ren van ondergeschikten, allemaal te maken hebben met dat 
onderliggende spanningsveld: doordat hij zich aan de ene kant zelfverzekerd en ontspannen wil voelen, 
maar aan de andere kant zichzelf beperkt door zijn overtuiging dat dit iets is voor 
‘later’, komen zijn kernkwaliteiten niet uit de verf. Door kernreflectie volgens het model van figuur 5 
kunnen die kernkwaliteiten wel geactiveerd worden. Het proces van kernreflectie 
loopt via fase 2 (bewustwording van het spanningsveld en van de keuze die er is om zich al dan niet met 
de beperking te identificeren) en fase 3 (bewustwording van de wel degelijk 
aanwezige kernkwaliteiten, bijvoorbeeld zelfvertrouwen, spontaniteit, autonomie). Daardoor wordt 
(in fase 4) de weg geopend naar een fundamentelere oplossing dan mogelijk is als de reflectie zich 
tot de niveaus van gedrag, bekwaamheden of overtuigingen beperkt. 

 
6. Het actualiseren van kernkwaliteiten 
Tijdens het proces van kernreflectie worden, zoals gezegd, kernkwaliteiten van mensen 
aangeboord. Het begrip kernkwaliteit is in ons land bekend geworden door het werk van Ofman 
(1992), die ook een spel ontwierp waarmee mensen zich van hun kernkwaliteiten bewust kunnen 
worden. Voorbeelden van kernkwaliteiten zijn: creativiteit, scherpzinnigheid, vertrouwen, moed, ge-
voeligheid, onbevangenheid, daadkracht, spontaniteit, betrokkenheid, flexibiliteit, enzovoorts
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Het model van kernreflectie in figuur 5 
spoort met Ofmans gedachte dat “een 
kernkwaliteit altijd potentieel aanwezig is” 
(Ofman, 1992, p. 33). Hij stelt dat “het on-
derscheid tussen kwaliteiten en vaardighe-
den vooral zit in het feit dat kwaliteiten van 
binnenuit komen en vaardigheden van bui-
tenaf aangeleerd zijn”. Dit sluit aan bij het 
model van lagen van de persoonlijkheid: 
vaardigheden bevinden zich op de laag van 
de bekwaamheden, kernkwaliteiten liggen 
dichter bij de kern van de persoon. Almaas 

(1995, p. 175) spreekt niet over kernkwali-
teiten maar over “aspecten van essentie”. Volgens hem zijn ze “absoluut in de zin dat ze niet verder 
tot iets anders kunnen worden teruggebracht of in eenvoudiger bestanddelen kunnen worden ont-
leed”. (De in dit artikel beschreven benadering is sterk beïnvloed door de zgn. ‘Diamond Approach’ 
van Almaas). Hij benadrukt sterk het belang van het in contact komen met de eigen ‘essentie’, ten-
einde van binnenuit de persoonlijkheid te laten transformeren.) 
Het is wel van belang dat iemand die contact maakt met een kernkwaliteit ook gesteund wordt bij 
de stap naar actualisatie daarvan (fase 4 in figuur 5). Anders gezegd, het gaat in de begeleiding om 
het faciliteren van het proces waarbij de binnenste lagen van het model de buitenste lagen gaan be-
invloeden. Door de bewustwording van kernkwaliteiten kan het zelfbeeld (identiteitsniveau) gaan 
veranderen en kunnen ook overtuigingen, bekwaamheden en uiteindelijk het gedrag beïnvloed wor-
den. Voor dat proces is het van belang dat de persoon zich niet alleen cognitief bewust is van een 

kernkwaliteit, maar daar ook gevoelsmatig contact mee maakt, en dat de persoon een wilsbesluit 
neemt om de kernkwaliteit in te zetten en die stap concretiseert. 
Een voorbeeld uit een coaching gesprek: 

 
Coach: “Hoe voelt het als je contact maakt met deze kwaliteit van spontani-
teit?”….. Leidinggevende: “Ja, fantastisch, het geeft me een gevoel van 
ruimte”.Coach: “Ja, ik zie het aan je! Wat fijn dat je daar nu contact mee 
hebt…… Hoe zou het zijn om vanuit dat gevoel de volgende teamvergadering in 
te gaan?” 
Leidinggevende: “Ja, als dat zou kunnen…..” 
Coach: “Misschien helpt het je om goed te voelen waar je die ruimte nu ervaart, zodat je dat gevoel bij je 
kunt houden.” 
Leidinggevende: “Ja, ik voel die ruimte helemaal om mij heen, ik voel dat ik meer mogelijkheden heb dan 
ik tot nu toe benutte.” 
Coach: “Wat zou je nu concreet anders kunnen doen in die teamvergade-
ring?” Leidinggevende: “Ik zou sneller laten blijken wat ik prettig vind en 
wat niet.” Coach: “Ja precies! Noem eens een voorbeeld?” 
Leidinggevende: “Ik zou Sandra bijvoorbeeld eerder een halt toe roepen.” 
Coach: “Laten we dat concreet maken. Stel Sandra begint weer met haar voortdurende klagen..….. Maak 
eens contact met de kernkwaliteit spontaniteit in jouzelf en dat gevoel van ruimte…… Wat zou je vanuit dat 
gevoel zeggen of doen?” 
Leidinggevende: “Dat ik dat geklaag nu even niet wil”. 
Coach: “Ja, prima, dat klinkt stevig! Stel je voor dat je Sandra hier-en-nu voor je ziet. Zeg het eens te-
gen haar?” 
Leidinggevende: “Sandra, ik heb daar nu even geen zin in. Klagen helpt ons nu niet echt verder. Heb je 
een constructief voorstel?” 
Coach: “Heel goed, ik zie dat je het vermogen in je hebt om die kwaliteit van spontaniteit ook daadwerkelijk 
in te zetten! Hoe is het voor jou?” 
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Leidinggevende: “Ja, het lucht op!” 
Coach: “Ik vond het ook fijn om jou zo te zien opbloeien. Zullen we het er in het volgende begeleidingsge-
sprek over hebben hoe het concreet in de vergadering gegaan is?” 
Leidinggevende: “O.k.!” 

 
Een ervaren coach die zelf gewend is aan het proces van kernreflectie, zal vaak goed in staat zijn in 
fase 4 te helpen een kernkwaliteit te actualiseren. Een aankomend manager die zichzelf beperkt 
door de overtuiging dat hij geen overwicht heeft op zijn team, kan bijvoorbeeld door zijn coach uit-
gedaagd worden om in een concrete, minder lastige situatie de leiding te nemen. Daardoor kan hij 
contact maken met een innerlijk potentieel (bijvoorbeeld de kernkwaliteit zelfvertrouwen) dat ge-
woonlijk niet aangeboord wordt. Beperkende overtuigingen of beelden hebben dikwijls zo lang be-
langrijke kernkwaliteiten onderdrukt, dat er een stimulans van buiten voor nodig is om die opnieuw 
te activeren. Uit het voorbeeld blijkt dat zo’n stimulans kan komen van een betrokken coach die ge-
looft dat de gecoachte het potentieel tot verandering 
wel in zich heeft en die hem of haar helpt zich daarvan bewust te worden. 

 
7. Het begeleiden van kernreflectie 
Belangrijke vaardigheden van de coach zijn dan ook het herkennen en bekrachtigen van 
kernkwaliteiten. Ook de andere coaching vaardigheden die in de buitenste cirkel van figuur 2 staan 

aangegeven, krijgen bij kernreflectie een wat andere betekenis. Zo is bij het begeleiden van het te-
rugblikken (fase 2) van belang dat de coach zich inleeft in de nagestreefde doeltoestand en in de be-
perkingen die de gecoachte ervaart, en daar empathie voor toont. Ook de vaardigheid concretise-
ren kan een andere inkleuring krijgen, namelijk van doorvragen op 
het niveau van identiteit of betrokkenheid, bijvoorbeeld met vragen als “wat is eigenlijk je diep-

ste wens?”, “wat in jezelf laat je eigenlijk in de steek als je dat doet?”, of  “wat voor situatie 
hoop je over een jaar bereikt te hebben?” 
Heel belangrijk is ook dat de coach de vaardigheid ‘echtheid' kan inzetten. Daarbij laat deze iets 
zien van wie hij of zij zelf is of waar de eigen bezieling ligt. 
De vaardigheid confronteren verdient speciale aandacht als het gaat om het bevorderen van 
kernreflectie. Het gaat er dan om, iemand te helpen zich bewust te worden van het spannings-

veld tussen doeltoestand en beperking(en). 
 

8. Wanneer is gewone reflectie voldoende en wanneer niet? 

Uiteraard is het lang niet altijd nodig om de begeleiding te richten op de diepere niveaus van de per-
soonlijkheid. Veel problemen laten zich uitstekend aanpakken op het niveau van gedrag, bekwaam-
heden of overtuigingen. Om dat op extreme wijze duidelijk te maken: als een medewerker niet weet 
hoe hij een internet-browser moet gebruiken, is het handiger om hem 
dat te vertellen (of met hem na te gaan waar hij daar ondersteuning bij kan krijgen) dan om te 
gaan onderzoeken wat dat met zijn zelfbeeld of bezieling te maken heeft.......... 
Aan de andere kant lopen coaches soms aan tegen problemen die met gewone in-
terventietechnieken niet gemakkelijk aan te pakken zijn. Enkele voorbeelden: 
1. Fase 5 van de reflectiecirkel is bereikt (uitproberen van een nieuw alternatief), maar de betrok-
ken persoon voelt zich er toch niet goed bij. Het alternatieve gedrag lijkt niet te passen bij de ei-
genheid van die persoon. 
2. Er is herhaaldelijk gereflecteerd over eenzelfde type probleem, en dat leek ook steeds oplos-
singen op te leveren, maar de persoon komt er alsmaar niet toe om die toe te passen. 
3. Er lijkt telkens een nieuw probleem te zijn zonder dat de essentie “gepakt” lijkt te worden; het 
lijkt dweilen met de kraan open. Kennelijk zit er onder al die problemen iets dat fundamenteler is. 
4. Eenzelfde type probleem doet zich in verschillende contexten voor, dus onafhankelijk van de an-
deren die betrokken zijn in de situatie. (Iemand is bijvoorbeeld overal onzeker of dominant.) 
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5. Iemand voelt een behoefte om dieper naar zichzelf te kijken. Dat kan optreden bij vragen rond 

zingeving in werk, beroepskeuze, en dergelijke (Bijvoorbeeld de vraag “wil ik wel in dit beroep blij-
ven?”) 
Dergelijke gevallen zijn indicaties dat gewone reflectieprocessen niet echt helpen, dat wil zeggen 
processen die zich beperken tot het niveau van gedrag, bekwaamheden of overtuigingen. Dan kan 
het goed zijn als dieper gegaan kan worden. De begeleidingsvaardigheden die daarvoor nodig zijn, 
kunnen in een training geleerd worden. Wij hebben zo’n training inmiddels aan verschillende groe-
pen trainers en coaches gegeven (zie voor een beschrijving Korthagen, 2000). Onze ervaring is dat 
zij in zo’n training vaak veel leren over de diepere niveaus (die van identiteit en betrokkenheid) in 
zichzelf. Bewustzijn bij coaches van de rol van deze niveaus in hun eigen functioneren is zelfs een 
noodzakelijke voorwaarde voor het kunnen bieden van empathie voor de zoektocht van mensen 
die zich soms bij kernreflectie afspeelt of voor een vorm van echtheid waarbij de coach iets deelt 
over zijn of haar eigen worsteling op diepere niveaus (nu of vroeger) en over de manier waarop 

deze daar zelf mee omgaat. (Walsh, 1992, p. 30, stelt: “state-dependent communication may be par-
ticularly limited if the receiver of the communication has never experienced the state from which the 
communication is coming.” Zie daarover ook Tart, 1983.) 

 
9. Van kernreflectie naar gedrag. 
Dit artikel is al met al een pleidooi voor maatwerk bij het begeleiden van reflectie: een 
professionele coach zou in staat moeten zijn de laag van de persoonlijkheid in te schatten waarop 
begeleiding nodig of gewenst is. Dat kan ook uitsluitend het omgevingsniveau zijn: als iemand helder 
wil krijgen hoe de informele machtsverhoudingen in de eigen organisatie liggen, dan kan het vol-
doende zijn hem of haar te ondersteunen bij reflectie op waargenomen communicatiepatronen bij 
collega’s. Het eigen gedrag of de eigen bekwaamheden van de persoon behoeven bij zo’n leervraag 
niet noodzakelijk aan de orde te komen. Als de leervraag 

is hoe om te gaan met de machtsverhoudingen binnen de organisatie, ligt dat wel voor de hand. In 
de vorige paragraaf is uiteengezet dat er situaties zijn waarbij de reflectie van buiten naar binnen 
gaat: een ervaring in het omgaan met de ‘omgeving’ (bijvoorbeeld een conflictueuze situatie) kan 
soms aanleiding zijn om de reflectie te richten op het niveau van identiteit of betrokkenheid. Ook in 
die situaties zal de coach in de gaten moeten houden dat uiteindelijk 
ook weer de weg van binnen naar buiten wordt afgelegd: als iemand bijvoorbeeld dieper contact 

is gaan voelen met wat hem drijft in zijn beroep (zijn roeping), gaat het er wel om dat 

die roeping uiteindelijk vertaald wordt naar concreet gedrag, zodat 'binnen' en 'buiten' op één lijn 
komen. Daarvoor moeten misschien eerst de niveaus van overtuigingen en bekwaamheden aan-
dacht krijgen. Kortom, in onze opvatting kan een goede coach flexibel heen en weer schuiven tus-

sen de niveaus, zulks in afstemming op degene die hij of zij begeleidt. Een goede vuistregel daarbij is 
dat een schijnbaar onoplosbaar of hardnekkig probleem op een bepaalde laag van de persoonlijk-
heid een aanwijzing vormt dat een dieper gelegen laag aandacht behoeft. 

 
10. Slot 
Hoewel begeleidingsprocessen veelal gaan over problematische situaties en mensen bij 
kernreflectie vaak contact maken met een innerlijk spanningsveld, moet benadrukt worden dat het 
proces van kernreflectie in het algemeen vooral een prettig proces is: het is voor ieder mens een 
heerlijke ervaring om (meer) contact te maken met de eigen kernkwaliteiten en van daaruit tot han-
delen te komen. (Dat blijkt onder andere uit het voorbeeld in paragraaf 5). In tegenstelling tot aller-
lei meer therapeutische benaderingen vereist kernreflectie niet dat dieper gegraven wordt in ie-
mands verleden, met alle pijn die daarbij hoort, terwijl het proces toch 

diep gaat. Die diepte zit bij kernreflectie meer in het aanboren van een innerlijk potentieel ten be-
hoeve van de professionele ontwikkeling. Dat is ook een groot voordeel voor coaches die – terecht 
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– een scheiding willen aanbrengen tussen het privédomein van de mensen die zij begeleiden en hun 

professionele ontwikkeling. 
Ten slotte: onze ervaring is dat aandacht voor kernreflectie bevordert dat mensen meer oog krijgen 
voor de kernkwaliteiten van anderen en dat ze meer toegerust zijn om die anderen weer te coachen 
bij het inzetten van hun kernkwaliteiten. Kernreflectie is daarom van fundamentele betekenis in de 
training van coaches. 
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4.Roos van Leary  
 

Wat is de Roos van Leary? 
 
De Roos van Leary, ontwikkeld door Timothy Leary, is een communicatiemodel dat is voortgekomen 
uit een psychologisch onderzoek naar de werking van gedrag. De Roos van Leary gaat ervan uit dat 
gedrag, gedrag oproept. Met andere woorden; de Roos gaat uit van actie en reactie, oorzaak en ge-
volg, zenden en ontvangen. De grote verdienste van de Roos van Leary ligt in het feit dat de Roos laat 
zien: 

• welk gedrag door welk gedrag wordt opgeroepen en 
• hoe gedrag te beïnvloeden is. 

 
De Roos van Leary werd gepubliceerd in 1957 (The Interpersonal Diagnosis of Personality) door de 
Amerikaanse psycholoog Timothy Leary. Hij hield zich bezig met typologie; de leer van karaktertypen.  
Het doel van het model is het categoriseren van gedrag van docenten en lerenden tijdens onderwijs-
leersituaties.  
Een groot misverstand over de Roos van Leary is, dat sommigen stellen dat de Roos van Leary mensen 
wil typeren ofwel wil karakteriseren. Dit is dus niet het geval. De Roos van Leary wil gedrag typeren en 
het effect van dat gedrag op anderen verduidelijken. Het gaat bij de Roos van Leary dus om de inter-
actie tussen mensen; niet om het karakter van mensen.  

 
 
Hoe wordt het model gebruikt? 
Leary ontdekte dat menselijk gedrag bij het samenwerken met anderen grofweg over twee assen ver-
loopt. Dit maakte hij zichtbaar via een horizontale as ‘tegen-samen’(oftewel de as ‘agressie-liefde’) n 
een verticale as ‘boven-onder’(oftewel de as ‘dominantie-afhankelijkheid’).  
 
De horizontale as ‘tegen-samen’ staat voor de relatie die iemand met een ander heeft. Zo bestaat er 
‘samen-gedrag’ of ‘tegen-gedrag’. Samen-gedrag betekent dat iemand met de ander door één deur wil 
of kan. Er bestaat affiniteit met de ander.  
 
 

De toepassing van de Roos van Leary 
Via onderzoek en observaties kwam Leary erachter dat gedragspatronen voorspelbaar waren. Dat 
fenomeen heeft hij uitgewerkt in wat nu de Roos van Leary heet. 

De assen 

Leary ontdekte dat menselijk gedrag grofweg over twee assen verloopt. Dit maakte hij visueel via 
een: 

• horizontale as 
• verticale as 
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Deze 2 assen noemde hij respectievelijk de “samen-tegen-as” of de “agressie-liefde-as” en de “bo-
ven-onder-as” of de “dominantie-afhankelijkheidsas” 

Horizontale as 

De horizontale as staat voor de relatie die iemand met een ander heeft. Zo bestaat er ‘samen-gedrag’ 
of ‘tegen-gedrag’. 

Met ‘samen’ wordt hier bedoeld dat iemand met de ander door één deur wil of kan. Er bestaat dan 
affiniteit met de ander. ‘Samen’ betekent dus dat het gedrag van de mensen is gericht op acceptatie 
van elkaar. Veelal op basis van wederzijds respect. 

Met ‘tegen’ wordt hier bedoeld dat iemand niet echt met de ander door één deur wil of kan. Er be-
staat dan vijandigheid naar de ander. ‘Tegen’ betekent dus dat het gedrag van de mensen is gericht 
op andere belangen dan acceptatie. Soms zelfs volledig tegengesteld aan acceptatie 

 
Verticale as                                                                                                                                                                                 
De verticale as staat voor de opstelling die iemand tegenover een ander heeft. Zo bestaat er ‘boven-
gedrag’ en ‘onder-gedrag’. 

Met ‘boven’ wordt hier bedoeld dat iemand dominant gedrag vertoont naar de ander. Iemand be-
schouwt zich op dat moment als ‘meerdere’ van de ander. ‘Boven’ betekent dus dat het gedrag van 
de mensen is gericht op veel invloed ten opzichte van de ander. 

Met ‘onder’ wordt hier bedoeld dat iemand onderdanig gedrag vertoont naar de ander. Iemand be-
schouwt zich op dat moment als ‘ondergeschikte’ van de ander. ‘Onder’ betekent dus dat het gedrag 
nauwelijks of niet is gericht op veel invloed ten opzichte van de ander. 

 

Leary wilde de twee assen wat gedrag betreft met elkaar combineren om verschillende soorten ge-
drag te kunnen onderscheiden. Hij legde de assen daartoe in een cirkel over elkaar. Zo ontstond er 
een kruis in een cirkel; een beginnende roos. Binnen de cirkel onderscheidt Leary vier combinaties 
met acht verschillende basisgedragingen:  

 

ASCOMBINATIE ROL BASISGEDRAG 

boven/ 

samen 
LEIDINGNEMEND 

leidend 

helpend 

samen/ 

onder 
AANPASSEND 

meewerkend 

volgens 

onder/ 

tegen 
DEFENSIEF 

teruggetrokken 

opstandig 

tegen/ 

boven 
AANVALLEND 

aanvallend 

concurrerend 

 

Leary ontdekte dat ‘samen’, ‘tegen’, ‘boven’ en ‘onder’ in relatie stonden tot elkaar. En wel op de 
volgende manier: 

• Samen-gedrag roept samen-gedrag op (symmetrische werking). 
• Tegen-gedrag roept tegen-gedrag op (symmetrische werking). 
• Boven-gedrag roept onder-gedrag op (complementaire werking). 
• Onder-gedrag roept boven-gedrag op (complementaire werking). 
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Met andere woorden: 

• Als mensen samen-gedrag vertonen, dan roepen ze samen-gedrag bij de ander op 
(voorbeeld: ‘helpend gedrag’ roept ‘meewerkend’ gedrag op). 

• Als mensen tegen-gedrag vertonen, dan roepen ze tegen-gedrag bij de ander op (voor-
beeld: ‘aanvallend gedrag’ roept ‘opstandig gedrag’ op). 

• Als mensen boven-gedrag vertonen, dan roepen ze onder-gedrag bij de ander op (voor-
beeld: ‘concurrerend gedrag’ roept ‘teruggetrokken gedrag’ op). 

• Als mensen onder-gedrag vertonen, dan roepen ze boven-gedrag bij de ander op (voor-
beeld: ‘volgend gedrag’ roept ‘leidend gedrag’ op). 

 

Resultaat  
Met de Roos van Leary kunnen docenten en lerenden de interactiepatronen in onderwijssituaties 
analyseren. Alleen al door de volgende vragen te stellen: 

• is het gedrag van docent/ lerende en lerenden onderling samen of tegen? 

• Is het gedrag van docent / lerende en lerenden onderling boven of onder? 

Wanneer een docent zelf tegen-gedrag vertoont, zal dit ook tegen-gedrag bij de lerenden oproepen. 
Bepaald gedrag lokt dus hetzelfde gedrag bij anderen uit. Wanneer de docent wil, dat lerenden hem 
volgen, probeert hij geen tegengedrag te laten zien, maar juist samen-gedrag. Dit zal ertoe leiden, 
dat een en ander een stuk soepeler verloopt in de klas. 

Aan de ‘samen-kant’ zitten is wel goed voor een vriendelijke sfeer, maar er zijn situaties dat het niet 
(meer) werkt. Wanneer een docent iets een aantal leren vriendelijk heeft gevraagd en de ander rea-
geert niet, kan dit een flinke ‘boven-tegen’reactie tot gevolg hebben. Het is wel goed om daarna 
weer ‘samen’ te reageren om de sfeer te herstellen. 

 

De Roos van Leary is ook gebruikt om het gedrag van docenten te onderzoeken. Dit heeft geleid tot 
onderstaand model voor interactioneel docentgedrag (Créton & Wubbels, 1984) 

 

Model voor interactioneel docentgedrag 

boven/samen (=leidend) 

zien wat er gebeurt, leiden, zelfverzekerd optreden, 
structureren, uitleggen, bedoelingen duidelijk ma-
ken, boeiend en enthousiast vertellen. 

onder / tegen (=onzeker) 

zich verontschuldigen, afwachten, ongelijk beken-
nen, onzekerheid laten merken 

samen/boven (= helpend / vriendelijk) 

helpen, belangstelling tonen, redelijk opstellen, zich 
vriendelijk of zorgzaam gedragen, tegen een grapje 
kunnen, vertrouwen bieden 

tegen / onder (= ontevreden) 

wachten tot het stil is, zwijgen met ontevreden ge-
zicht, in twijfel trekken, onvrede uiten, wantrouwen 

samen/onder (=begrijpend) 

(geïnteresseerd) luisteren, meeleven, soepel zijn, be-
grip tonen, bereid zijn opnieuw uit te leggen, com-
promissen sluiten, geduldig zijn, openstaan 

tegen / boven (=corrigerend) 

kwaad worden, leerlingen op fouten wijzen, irritatie 
en boosheid uiten, verbieden, corrigeren, straffen 

onder/ samen (= ruimte gevend / latend) 

ruimte geven, zelfstandig laten werken, vrijheid en 
verantwoordelijkheid geven, iets goed vinden, leer-
lingen hun gang laten gaan of hun zin geven 

boven / tegen (=streng) 

controleren, beoordelen, de klas stil krijgen / hou-
den, streng zijn, normen, eisen en regels stellen 

 

De Roos van Leary helpt bij het categoriseren van gedrag van docenten en lerenden. Met andere 
woorden: de Roos plaatst gedrag in een overzichtelijk model. Dat maakt het mogelijk iemands gedrag 
(en diens patronen) in een onderwijssituatie te analyseren. Het geeft docenten en lerenden de 
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mogelijkheid elkaars gedrag beter te begrijpen en te beïnvloeden. Het model biedt hulp in situaties 
waarin sprake is van een ‘verstoorde interactie’ tussen docent en lerenden of tussen lerenden onder-
ling.  

 

Bronnen 

Coppoolse, R., & Vroegindeweij, D. (2010). 75 modellen van het onderwijs. Groningen: Noordhoff Uitgevers. 

wijleren.nl. (2022, mei 16). Opgehaald van wijleren.nl: https://wij-leren.nl/roos-van-leary.php 
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5.Het Johari-venster 
 

Wat is het Johari-venster? 
Het Johari-venster is een grafisch model waarin weergegeven is hoe iemand zichzelf ziet en hoe an-

deren diegene zien. De naam ‘Johari’ is afgeleid van de namen van de auteurs: Joseph Luft en Harry 

Ingham. 

Het Joharivenster is een hulpmiddel om groepen en communicatie te definiëren. Doel is de lerende 

ondersteunen inzicht te krijgen in de manier waarop hij zich presenteert en aangrijpingspunten bie-

den voor het leerproces. 

 
 Bekend aan mezelf Onbekend aan mezelf 

Bekend aan anderen 
A 

Vrije ruimte 

C 

Blinde vlek 

Onbekend aan anderen  
B 

Privépersoon 

D 

Onbekend 

 
 

Hoe wordt het model gebruikt? 
Het venster bestaat uit vier kwadranten. Op de assen wordt aangegeven in welke mate informatie over 
het gedrag van de lerende bekend is bij hemzelf en bekend is bij anderen. De cellen die daarmee zijn 
ontstaan zijn: 
 

• De vrije ruimte: aan beiden bekend 

• De blinde vlek: de informatie die wel bekend is aan anderen, maar niet aan de lerende. 

• De privépersoon: het gebied dat mensen bewust of bewust verborgen houden voor anderen. 

• Het onbekende: dat wat zowel voor de lerende als voor de ander onbekend is. 
 

Het toepassen van het Johari-venster vraagt om een veilige situatie. Het gebruik van het Johari-venster 
in nieuwe groepen in nieuwe situaties vraagt een zorgvuldig omgaan met de veiligheid van de betrok-
kenen. Ook de toepassing van het Johari-venster in situaties of samenstellingen die al lang bestaan en 
waar ingesleten patronen ten grondslag liggen aan de samenwerking doet een appel op de begeleiding 
en de veiligheid.  
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De toepassing van het Johari-venster 
Het vergroten van de open ruimte kan op de volgende twee manieren. 
Door feedback te vragen van anderen verschuift de ruimte van de blinde vlek naar de vrije ruimte. 
Dit wordt de ‘bad breath area’ genoemd. Deze naam is afgeleid van iemand die een slechte adem 
heeft, wat wel wordt opgemerkt door anderen, maar waarvan de persoon zich zelf niet bewust is.  
Door open te communiceren wordt vak B verkleind. Dit wordt ‘zelfonthulling of  ’selfdisclosure’ ge-
noemd. Gebied C kan verkleind worden door het feedback vragen en krijgen. 
 
Het expliciet toepassen van het Johari-venster bij de individuele begeleiding vergroot de mogelijkhe-
den van de lerende. De begeleider ondersteunt het leerproces, niet alleen door zelf feedback te ge-
ven maar ook door de lerende te stimuleren, feedback te vragen aan medestudenten, andere docen-
ten of begeleiders uit het werkveld.  De begeleider stimuleert de lerende om te communiceren over 
wat onbekend is bij de anderen, maar van belang is voor het inzicht in het gedrag van de lerende. 
Door hier vervolgens weer feedback op te krijgen vergroot de lerende zijn mogelijkheden in zijn pre-
sentatie naar en communicatie met anderen.  
 
Het Johari-venster wordt zowel in de individuele begeleiding van de lerende gebruikt, als bij het eva-
lueren van samenwerking in groepen. Niet alleen de persoonlijke effectiviteit, maar ook de effectivi-
teit van de groep kan daarmee worden vergroot. Bij toepassing van het Johari-venster in groepen is 
het van belang om het proces van feedback geven goed te begeleiden. 
Over het algemeen ondersteunt het Johari-venster de communicatie tussen personen. Ook het ge-
bruik van andere instrumenten, zoals instrumenten die zijn gericht op persoonskenmerken, kunnen 
de vrije ruimte vergroten.  
 

Resultaat 
Het resultaat van het toepassen van het Johari-venster is dat de lerende meer inzicht heeft in zijn 
presentatie naar anderen en anderen meer inzicht hebben in hem. Deze informatie vergroot in het 
venster de vrije ruimte naar rechts en verkleint de blinde vlek. Door te communiceren over elemen-
ten die hij lastig vindt op het werk, maar ook door te communiceren over zijn motivatie, persoonlijke 
situatie of zelfs hobby’s, wordt de ruimte die onbekend is voor anderen kleiner en wordt de vrije 
ruimte naar onder toe groter. 
 

 Bekend aan mezelf Onbekend aan mezelf 

Bekend aan anderen 
A 

Vrije ruimte 

C 

Blinde vlek 

Onbekend aan anderen  
B 

Privépersoon 

D 

Onbekend 

 
 
Bronnen: 
Coppoolse, R., & Vroegindeweij, D. (2010). 75 modellen van het onderwijs. Groningen: Noordhoff Uitgevers. 

Luft, J., & Ingham, H. (1995). The Johari window, a graphic model of interpersonal awareness, Proceeding of the western training laboratory in group development. Los Angeles: UCLA. 
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6.De Logische Niveaus van denken leren en veranderen 
 

Wat is het Logische Niveau model? 

Het Logische Niveaus model of De logische niveaus van denken, leren en veranderen van Bateson, later 

verder uitgewerkt door Dilts, is een handig reflectie middel dat op individueel, team of organisatie 

niveau kan worden toegepast. Het model helpt om meer inzicht te krijgen op welk niveau het denken, 

leren en verandering plaatsvinden, en dus de belemmering of juist de kans om verder te groeien, te 

leren of te veranderen. Ontwikkeling en verandering worden in grote mate bepaald door de wijze 

waarop we denken en leren. 

De logische niveaus zijn een nuttig hulpmiddel voor veel doeleinden. Ze kunnen bijvoorbeeld gebruikt 

worden om over veranderingen na te denken, bij conflicten op een lijn te zitten, nieuwe inzichten te 

creëren door een probleem vanuit een hoger niveau te bekijken en om veranderingen aan te brengen 

per niveau. 

Onze manier van denken beïnvloedt immers ons vermogen om te leren, en hoe meer we (kunnen) 

leren, hoe meer we ontwikkelen. Hoe meer we ontwikkelen, hoe meer verandering we kunnen aan-

brengen. In onszelf, en daarmee vaak ook in onze omgeving.  

Wat zijn de logische niveaus? 

Het model gaat ervan uit dat er 6 logische niveaus zijn waarop mensen denken, leren, veranderen en 

functioneren. Het niveau waarop iemand zit is in grote mate bepalend voor zijn verandervermogen en 

ontwikkelpotentie. Het model kent een duidelijke hiërarchie. Het effect van ieder niveau is dat dit het 

onderliggende niveau beïnvloedt. Een verandering van zaken op een hoger niveau leidt in deze zin 

onvermijdelijk tot veranderingen van zaken op de lagere niveaus. Het veranderen van zaken op een 

lager niveau kán, maar hóeft geen effect te hebben op de hogere niveaus. 

 

De logische niveaus van Bateson en Dilts, van laag naar hoog:  

 

1. Omgeving: externe mogelijk-

heden of beperkingen: waar, 

wanneer en met wie? 

2. Gedrag: specifieke handelin-

gen of reacties: wat (doe je 

goed)? 

3. Vermogens, oftewel kennis 

en vaardigheden: hoe? 

4. Overtuigingen en waar-

den: bekrachtiging, motivatie 

en toestemming: waarom? 

5. Identiteit: gevoel van onszelf: 

wie? 

6. De missie of het doel: wat betekent het, waarvoor, en voor wie? 

 

De niveaus in dit NLP-model geven verschillende graden aan waarmee we kunnen denken, voelen, 

weten en spreken. 
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• De lagere niveaus bevatten triviale, concrete zaken en gedachten. 

• De hogere niveaus zijn complexer, abstracter en zorgen bijna altijd voor meer bijzondere ge-

sprekken, inzichten en oplossingen. 

 

Hoe wordt het logische niveaus model gebruikt? 

Het model is een uitstekend hulpmiddel om problemen op het juiste niveau aan te pakken. Feitelijke 

problemen bestaan immers niet. Er bestaan alleen feitelijkheden en jouw relatie tot deze feiten be-

paalt of je iets als een probleem ervaart of niet. Door je te richten op jouw aandeel tot de feiten in 

plaats van op de feiten zelf, richt je je tot wat je kan beïnvloeden en ben je in staat verandering aan te 

brengen in je situatie.  

Wil je je problemen verhelpen, dan is het van belang ze op het juiste niveau van diepgang aan te pak-

ken. Doe je dit niet, dan is de kans klein dat je echt verandering aanbrengt, zeker op de langere termijn. 

De logische niveaus vormen een uitstekend uitgangspunt voor ontwikkeling op tal van gebieden. Het 

model is zo breed toepasbaar omdat het alle lagen beslaat: van zingeving tot praktijk. Verandering kan 

hiermee op de fundamentele laag worden ingestoken én worden vertaald naar praktische toepassin-

gen. 

De logische niveaus zijn toepasbaar op het niveau van individu, team en organisatie.  

• Hoe brengen we het dagelijks handelen van onze collega’s in lijn met de missie van de organi-

satie?  

• Hoe vertalen we onze waarden in concreet waarneembaar gedrag?  

• Welke belemmeringen heeft ons team om optimaal te functioneren? 

zijn enkele van de vragen die met het model goed kunnen worden aangevlogen. 

Hoe hoger het niveau, hoe groter de invloed die het heeft (op de lagere niveaus). Wees hier dus bewust 

van als je iemand wilt overtuigen en beïnvloeden. Het bovenste niveau – missie – heeft dus de meeste 

invloed. “Hij die een reden heeft tot leven kan vrijwel alle levensomstandigheden verdragen” (Nietz-

sche) en veranderen. Viktor Frankl ontdekte tijdens zijn gevangenschap in Auschwitz dat de gevange-

nen die geen betekenis meer konden ervaren in het leven, de eerste waren die ten dode waren opge-

schreven. 

• Een oplossing ligt veelal niet op het niveau waar het probleem wordt ontdekt, maar op een 

ander niveau. 

• Lagere niveaus zijn makkelijker te veranderen dan hogere niveaus. 

• De niveaus zijn afhankelijk van elkaar. 

• Als je op een lager niveau iets verandert, leidt dat misschien tot een verandering op een hoger 

niveau. Als je op een hoger niveau iets verandert leidt dat altijd tot een verandering op een 

lager niveau. 

  

https://hetnlpcollege.nl/effectief-beinvloeden-overtuigen-beinvloedingstechnieken/


Ontwikkelgroep Professionele Werkplaatsen Opleidingsnetwerk Samen opleiden 2021-2022 

 
35 

Verschillende stappen in het logische niveau model 

 

Het laagste niveau: Omgeving / Context 

Dit is het laagste niveau. Dit is de locatie / context waar je het laat zien en het gaat om concrete zaken 

die je kunt waarnemen. Als je op dit niveau werkt, ben je aan het faciliteren. 

Vragen die je kunt stellen, zijn: 

Waar, wanneer en met wie (niet)? 

• Waar ben ik? 

• Wanneer doe ik dit? 

• Wat is er allemaal te zien? 

• Met wie ben ik? 

• Waar reageer je op? 

• Wat is de context? 

 

Een niveau hoger: Gedrag 

Één niveau hoger vinden we gedrag. Dit is het enige niveau dat meetbaar is, en samen met het om-

gevingsniveau is het het enige niveau dat zichtbaar is. Op dit niveau moet het uiteindelijk gebeuren. 

Je kunt op dit niveau werken door te instrueren. 

 

Vragen die je kunt stellen zijn: 

• Wat kan ik doen? 

• Wat doe ik (al)? 

• Hoe doe ik dat? 

• Wat zijn mijn acties? 

• Wat kunnen anderen aan mij waarnemen? 

• Wat is het resultaat, zintuiglijk waarneembaar? 

 

Een niveau hoger: Capaciteiten / Vaardigheden / Vermogens  

Nu spreken we over vaardigheden, capaciteiten, talenten, kwaliteiten, emoties en deugden. Hiermee 

raken we een persoon op een nóg dieper niveau.  Het is een uitstekend idee om bemoedigingen en 

complimenten op capaciteitsniveau plaats te laten vinden. Wanneer mensen bijvoorbeeld een droom 

willen najagen, krijgen ze vaak juist kritiek te horen – en ze krijgen te horen dat ze het niet moeten 

doen. Veel mensen maken daardoor die grote beslissing uiteindelijk niet.  

Eenvoudigere manieren om informatie over dit niveau te krijgen – of om iemand naar dit niveau te 

leiden – zijn de volgende vragen: 

• Wat kan ik? 

• Wat zijn mijn skills, ongeacht of ik ze wel of niet gebruik? 

• Welke vaardigheden, deugden, capaciteiten en vermogens heb ik? 

• Waartoe ben ik in staat? 

• Hoe kan ik dit de volgende keer doen? 

• De hoe-vraag. 

• Wat heb ik geleerd / wat moet ik leren? 

• Wat zijn mijn gaven? 

• Wat zijn mijn kernkwaliteiten en deugden? 

https://hetnlpcollege.nl/goede-eigenschappen-kernkwaliteiten-lijst/
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• Welke gemoedstoestanden en emoties kan ik aanroepen? 

• Wat moet je kunnen om {Peter} te zijn? 

• Wat moet je daarvoor, kunnen om {gedrag} te doen? 

• Ook de negatieve vraag stellen: wat kun je niet? Wat zijn je onvermogens? 

 

Een niveau hoger: Waarden (criteria) & overtuigingen 

Weer een complete stap hoger. Op dit niveau vinden veranderingen het meest eenvoudig plaats. Over-

tuigingen en waarden zijn namelijk drijfveren en leveren energie om in beweging te komen.Er is een 

grote kans dat overtuigingen onbewust aanwezig zijn. Door de vragen van dit model te stellen, kun je 

de overtuigingen bewust maken en duidelijk krijgen. 

Vragen die je kunt stellen zijn bij overtuigingen: 

• Waarom doe je het zo? 

• Waar geloof je in (over het doel)? 

• Waarover moet je overtuigd zijn om dat te kunnen? Waarin moet je geloven? 

• Waarvan ben je overtuigd? Ben je daar absoluut van overtuigd? 

• Wat weet je absoluut zeker? 

• (en daarna: hoe weet je dat? Waar baseer je dat op?  Bijvoorbeeld: hoe weet je dat het voor 

mensen belangrijk is hun eigen oordeel te vertrouwen? Wat zijn de ervaringen waarop hij zijn 

overtuiging baseert?) 

 

Vragen die je kunt stellen bij waarden zijn: 

• Waarom doe je het? Waarom doe je wat je doet? 

• Wat betekent het voor je? 

• Wat/wie inspireerde je om ermee te beginnen? 

• Wat motiveerde je om dit te doen? 

• Wat verdien jij (om te bereiken)? 

• Wat is waardevol voor je? 

• Waar gaat het jou om? 

• Waar let je vooral op? 

• Waar moet het aan voldoen? 

• Wat is voor jou belangrijk (als het om doelvermogen gaat)? Wat vind je belangrijk (in context 

x: carrière, relaties, familie, gezondheid, spiritualiteit…)? 

• Waarom vind je dat (belangrijk)? 

• Wat is nóg belangrijker? 

• Wat moet er goed gaan? Wat mag er niet misgaan? 

• Onder wat voor omstandigheden zou je bereid zijn om geen {criteria} te hebben? 

• Wat vind jij daarvan het allerbelangrijkst? 

• Wat zijn belangrijke waarden voor jou? 

• Wat is voor jou het belangrijkst? 

• Wat maakt dat nou uit? En dus? 

• Waar let je dan op? Waar gaat het je om? 

• Wat vind je het belangrijkste in het leven? 

• Waar ga je van uit? 

• Wat betekent {doelvermogen/onderwerp} voor jou? 

https://hetnlpcollege.nl/gemoedstoestanden/
https://hetnlpcollege.nl/emoties/
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• Waarom doe je dit, wat levert het je op? 

• Als er een negatief antwoord uit: “Wat zou je in plaats daarvan willen doen?” 

• Wanneer was dat moment waarop je dacht: Yes, ik weet het, ik ga (vul in) doen! 

• Wat zou er gebeuren als je het niet deed? 

• Wat wordt voorondersteld? Dus wat is er ‘gewoon standaard' zonder dat daar ooit vragen 

over worden gesteld of vraagtekens bij gezet worden? 

• Wat zorgt ervoor dat de vonk blijft branden en dat je dit blijft doen iedere dag? 

• Ik ben heel nieuwsgierig over iets: wat inspireerde je om … te worden? 

• Wat motiveert jou? Wat motiveerde jou om dit te doen? 

• Wat is jouw drive om door te gaan? 

• Wat motiveert je om x te doen? 

• Wat geeft je {tegenovergestelde van probleem}? 

• Waardoor kom je in actie? 

• Waarom wil je x? 

• Waarom is het belangrijk voor jou om te {waarde, bijv. vertrouwen} in {context}? 

• Wat doet dat met je, als waarde A, B, C en D er is? 

• Als je {alle tot nu toe uitgevraagde waarden} hebt, wat zou er dan nog voor kunnen zorgen dat 

je weggaat? (Het antwoord vormt ook een waarde). 

• Als je {alle tot nu toe uitgevraagde waarden} hebt, wat zou er dan nog meer moeten gebeuren 

zodat je blijft? (Het antwoord vormt ook een waarde). 

• Zet de waarden eventueel op volgorde: wat is voor jou het meest belangrijk? Doe dit lekker 

snel, zodat het onderbewuste het werk kan doen. 

 

Een niveau hoger: Identiteit 

Wie ben je of wie zou je willen zijn. 

Vragen naar het identiteitsniveau zijn: 

• Wat zegt dat over mij? 

• Wie ben ik? 

• Welke rol vervul ik in deze context? 

• Hoe zie ik mezelf? 

• Wat maakt dat Debbie? 

• “Wie ben je met het doelvermogen?” 

• Metafoor: waarmee vergelijk je jezelf? A is als B. Deze organisatie is als een tijger, want… 

• Vraag naar karakterkenmerken. 

• Je kunt je met alle logische niveaus identificeren: ik ben een Nederlander, ik ben een tekstschrij-

ver, ik ben iemand die goed kan leren, ik ben een creatief persoon, ik ben een atheïst, etc. 

 

Het hoogste niveau: Missie / spiritualiteit / connectie / ziel  

We zijn aangekomen bij het hoogste neurologische niveau. Doordat missie het hoogste niveau is, bevat 

dit niveau de meeste kracht. 

https://hetnlpcollege.nl/vooronderstelling-taalpatroon/
https://hetnlpcollege.nl/hier-en-nu-zijn-being/
https://hetnlpcollege.nl/hier-en-nu-zijn-being/
https://hetnlpcollege.nl/metaforen-en-verhalen-vertellen/
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Wat is je essentie / hartenwens / verlangen? Je missie voedt jou, was er voor jou en gaat veel verder / 

dieper dan jou! 

• Waartoe (ben je op deze wereld)? 

• Wat was je motivatie waarvoor je het deed? 

• Wat wilde je bijdragen door dat te doen? 

• Wat is mijn doel? 

• Wat is mijn effect op anderen? Wat vragen anderen aan mij? 

• Wat wil jij voor jouw omgeving betekenen? 

• Wat is jouw droom? Roeping? Welke droom draag ik uit? 

• Waarvan gaat jouw lampje aan? (Stel, je was een lamp) 

• Wat kom jij ons brengen? 

• Wie ben ik nog meer aan het dienen als een congruent persoon? 

• Wat is mijn misse? 

• Wat is de visie die ik naleef of representeer? 

• Wat is het grotere geheel waar zijn inspiratie uit voortkomt?’’ 

• Wat is de zin van jouw leven? 

• Wat wil ik betekenen voor de omgeving waar ik deel van uitmaak? 

• Wat draag jij bij aan de wereld? 

• Voor welk groter doel doe ik dit? 

• Vanuit welk groter kader handel ik? 

• Wat ben ik aan het verwezenlijken? 

• Wat is mijn zingeving? 

• Stel je voor dat dit de laatste dag van je leven is. Vraag jezelf: Heb ik geleefd? Deed ik ertoe? 

Heb ik liefde gegeven? Open, eerlijk en rijkelijk? Of heb ik alles terughouden? 

 

Variant: Alle bovenstaande vragen kunnen op organisatie of teamniveau ook gevraagd worden door 

   ik w  r  n    v rvan  n    r wi … 
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