
De kunst van het vragen stellen  
 
Hoe ondersteun je collega’s in hun ontwikkeling? Hoe stel je de juiste vragen? 
Voor ontwikkeling en professionalisering is een belangrijke eerste stap om stil te kunnen staan bij het 
eigen handelen. Waarom handel ik op deze manier? Hoe komt het dat ik vaak in dezelfde situaties 
beland? Hoe kan ik op andere manieren mijn doel bereiken? 
Vanuit deze vragen kan een professional zich verder ontwikkelen. Hoe kun je een docent, 
orthopedagoog, collega-leidinggevende of onderwijsassistent helpen met de juiste vragen op het 
juiste moment? 
 

Open helpende vragen 
Vanuit intervisie is bekend dat de goede vragen stellen nog best lastig is. Het gaat er niet om 
oplossingen aan te dragen, maar de ander te stimuleren om zelf na te denken over een volgende 
ontwikkelstap. Daarmee stimuleer je het eigen oplossend vermogen om in verschillende situaties 
alternatieven voor nieuw handelen te verzinnen. 
Hoe vaak zijn in vragen al verkapte adviezen opgenomen? Of stelt iemand vooral vanuit zijn eigen 
referentiekader vragen die de ander niet helpen? Leer open vragen te stellen en te checken of een 
vraag de ander echt verder helpt. 
 
Een korte oefening 
Verander onderstaande vragen in open vragen. 

- Zou je niet eens contact opnemen met …? 
- Waarom heb je het op deze manier aangepakt? 
- Kun je hem niet beter vertellen wat je echt denkt? 
- Dat is zeker erg lastig? 
- Was het een goede vergadering? 

 
Inspiratie voor vragen 
Hieronder staan als voorbeeld verschillende typen vragen voor verschillende momenten opgesomd. 
 
Inspiratie voor het stellen van vragen over de schets van de casus: 

- Wat gebeurde er precies? 
- Wat deed je precies en wat dacht je? 
- Wat voelde je? 
- Wat deden de anderen? 
- Welke keuzes kon je maken? 
- Welke aarzelingen, dilemma’s of twijfels had je? 

 
Inspiratie voor het stellen van vragen over de kenmerken van het handelen: 

- Welke kenmerken en patronen in het handelen zie je zelf? 
- Welke kenmerken en patronen in het handelen zien de collega’s? 
- Gebeurt het vaker? 
- Wat speelt in deze situatie? 
- Welke oorzaken lijken essentieel? 
- Welke houding heb je ingenomen? 
- Welke rol vervulde je zelf in het probleem? 
- Welke overtuigingen, normen en waarden speelden mee? 

 
Inspiratie voor het stellen van vragen over achterliggende opvattingen en waarden: 

- Welke beweegredenen had je om juist op die manier te handelen? 
- Welke alternatieven waren er? 



- Welke waarden zijn (door je gevoelens) geraakt? 
- Welke van jouw eigenschappen zijn hier in het geding? 
- Voor welke verandering sta ik? 
- Uit welke tegenpolen bestaat de aarzeling? 

 
Inspiratie voor het stellen van vragen over het nieuwe handelen: 

- Voor welke verandering kies je? 
- Wat stimuleert je, wat remt je? 
- Welke consequenties zie je? 
- Wat wil je handhaven en wat veranderen? 
- Welke opvatting hoort bij de oplossing? 
- Wat moet ik doen om dit andere handelen te internaliseren? 
- Wat wil ik bijleren? 
- Wat heb ik over mezelf ontdekt? 

(bron: M. Bellersen en I. Kohlmann. Praktijkboek intervisie.) 
 
 

Vragen op verschillende niveaus 
Wil je als leidinggevende graag vragen stellen die de ander echt verder helpen? De goede vragen 
stellen begint bij goed luisteren. Bij het oplossen van vraagstukken doorlopen mensen een aantal 
niveaus. Het gaat om zes niveaus, waarbij elk hoger niveau de lagere niveaus omvat. De uitdaging is 
om goed te luisteren op welk niveau de kwestie van de ander zich bevindt. 
Op de eerste drie niveaus gaat het vooral om zogenoemde oplossingsgerichte vragen: het leren over 
de omgeving, eigen gedrag en eigen capaciteiten (‘buitenkant leren’). Vragen op niveaus 4-6 gaan in 
op het niveau van overtuiging, identiteit en zingeving zijn ontwikkelingsgerichte vragen (‘binnenkant 
leren’).  
Wanneer oplossingen op een bepaald niveau niet meer werken, is een leersprong nodig naar een 
hoger niveau. Stel dan dus een vraag vanuit een hoger niveau! 
 

 
Bron: A. de Graaf en K. Kunst. Einstein en de kunst van het zeilen. 


