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Hoe is de cursus opgebouwd? 

We laten ons in deze e-cursus leiden door Waarderend Onderzoek (Appreciative 
Inquiry). 

We vertrekken niet van een probleem. We maken geen lijst van wat moeilijk 
loopt, of van waar we ontevreden over zijn of van wat we anders willen. Niet omdat 
moeilijke dingen niet bestaan. En niet omdat negatieve emoties niet belangrijk zijn. 

Wel omdat vertrekken vanuit kracht je verder brengt dan vertrekken vanuit zwakte. 

Aandacht geven aan wat wél werkt, geeft als vanzelf zuurstof en nieuwe handvatten 
voor die situaties waarin het stroef loopt. 

Een mooi voorbeeld is het schoolrapport van mijn dochter. Stel, ze komt thuis met 
allemaal goede punten, ze haalt zelfs een 9 voor Engels, maar ze heeft helaas een 5 voor 
wiskunde. Dan is mijn eerste reflex om te vragen hoe het komt dat ze zo weinig heeft 
voor dat vak. Is ze niet goed in wiskunde, begreep ze het niet, heeft ze er niet genoeg 
voor gewerkt?  

De klassieke aanpak is dat ik met haar op zoek ga naar de oorzaken van haar probleem. 
Als we die gevonden hebben, bedenken we samen allerlei mogelijke oplossingen en dan 
is het nog slechts een kwestie van motivatie en toewijding om die oplossingen toe te 
passen. Slim toch? 

Maar als ik de weg van Waarderend Onderzoek insla, gaat het anders. Dan vraag ik haar 
juist naar die prachtige 9 voor Engels. Hoe komt het dat ze daar nu een hoge score heeft 
gehaald, terwijl ze in het vorige trimester nog moeite had met die nieuwe taal? 

We voeren een enthousiast gesprek over wat zo goed werkte bij het leren van Engels. Ze 
heeft liedjes gemaakt van de werkwoord-vormen, ze studeerde grote stukken samen 
met een klasgenootje, ze had handige samenvattingen om de ochtend voor het examen 
haar leerstof te herhalen. Gaandeweg ontdekken we strategieën die werken. 

Het gesprek voeren over wat goed werkt, is op zich voldoende. 
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Als vanzelf ziet mijn meiske wat ze in wiskunde anders kan doen. Als vanzelf past ze de 
volgende keer een aantal van die plannetjes toe, ook in andere vakken.  

Het gesprek over succes en kracht alleen al opent nieuwe mogelijkheden. Het geeft een 
nieuwe blik en toont andere wegen.  

En die motivatie en toewijding van daarnet zijn veel minder nodig - we ontdekten immers 
oplossingen die ze al toepast. We herkenden manieren om te studeren die al bij haar 
passen, die haar energie geven, die in de lijn van haar talenten liggen. In ons gesprek 
legden we bovendien het succes van die oplossingen bloot, wat het nog motiverender 
maakt om ze vaker toe te passen. Beter dan nieuwe dingen uitproberen waarvan je nog 
niet weet of ze wel werken voor jou. 

En dat dus, dat gaan we in deze cursus doen. We gaan kijken waar het nu al goed gaat, 
waar het stroomt en wanneer we ons licht, energiek en krachtig voelen.  

Wanneer voelen we ons zoals we dat graag altijd of toch veel vaker zouden willen? 

Door naar die momenten te kijken, door daarover te schrijven en daar mee aan de slag 
te gaan - tonen zich vanzelf wegen die we meer kunnen bewandelen. We zien dingen die 
we vaker kunnen toepassen en er ontstaan nieuwe verbindingen van oude 
mogelijkheden. 

Een Waarderend Proces heeft altijd vier fasen: 

1. Verwonderen. Waarin we op zoek gaan naar de parels in ons leven nu en vroeger. En 
die opblinken.

2. Verbeelden. Waarin we ons voorstellen hoe het zou zijn als het altijd helemaal klopt. 
En een beeld maken van een gedurfde gewenste toekomst.

3. Vormgeven. Waarin we gaan brainstormen en ontwerpen. En ons droombeeld 
uitwerken in een breed scala aan plannen.

4. Verkennen. Waarin we experimenten gaan opzetten. En de eerste stappen zetten op 
ons pad. 

Acht weken cursus, twee weken tijd voor elke stap uit ons Waarderend Onderzoek. 
Daar gaan we. 




