Verbindende concepten
Basishouding

Waarderende grondhouding
Wanneer je vele aspecten uit de 7 hefbomen samenbrengt, kom je als vanzelf op een beeld van hoe
een professionele basishouding voor een begeleider van kinderen eruit ziet: welbevinden en
betrokkenheid creëren, rijke taal aanbieden, loskomen van al te snelle corrigerende tussenkomsten,
positief inspelen op wat zich aandient, impulsen geven om te onderzoeken en te verdiepen, enz.
Werken aan kwaliteitsvolle interacties, bijvoorbeeld, veronderstelt een basishouding van
flexibiliteit, leren-van-elkaar en dialoog/samenwerking.
Die basishouding heeft ook een team-inslag: een goede dialoog en samenwerking onder
begeleiders, een stimulerend, ondersteunend en inclusief beleid, een gevoel van medeeigenaarschap van een visie of het proces, ouders een plaats bieden op school, constructief omgaan
met meertaligheid, … Volgens Aelterman1 zijn de kenmerken van een relationele gerichtheid van
professionals: echtheid, aanvaarding, ruimdenkendheid, luisterbereid, empathie en respect, de
ontwikkeling van een open houding, respect en een tolerante visie op ‘anders zijn’.
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Tegelijk weten we uit onderzoek dat er een link is tussen de een goede samenwerking in een
schoolteam en het geloof dat zij het verschil kunnen maken voor kinderen. Wat uiteraard cruciaal is
voor de schoolloopbaan van kwetsbare kinderen. Wanneer een team het onderling eens is over een
visie en de doelen, zorgt dit voor goede onderwijsuitkomsten voor de leerlingen2.
In de Lerende Netwerken kwam geregeld de bemerking dat we af moeten van de nadruk op een
deficit-benadering van leerlingen: labels, problemen, stoornissen, wat ze ‘nog niet’ kunnen, … Een
oplossingsgerichte en waarderende aanpak verdient meer aandacht: optimaal inzetten en
gebruikmaken van ieders talenten en interesses.
De waarderende benadering maakt ophef vanuit de onderzoeksmethode ‘Appreciative Inquiry’,
waarderend onderzoeken: door te focussen op wat kinderen en volwassenen doen als ze op hun best
zijn, komt er een pak energie, zelfvertrouwen en engagement vrij. Ook de growth mindset-theorie
van Carol Dweck3 ligt in deze lijn. Growth mindset – in tegenstelling tot een fixed mindset – focust op
groei, op het proces. Kinderen en volwassenen ontwikkelen best zo’n mindset willen zij optimaal
levenslang leren.
Ludo Heylen, onderzoeker bij CEGO, bracht tijdens het Lerend Netwerk4 volgende slide mee die het
verschil duidelijk voorstelt:
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Een growth mindset of een waarderende grondhouding staat niet gelijk met het ontkennen van het
licht van de zon: signalen (zichtbare en minder-zichtbare) herkennen van kwetsbare
(thuis)situaties of armoede blijft belangrijk. De focus verschuift evenwel als je de
multiperspectiviteit in kinderen ziet, de potenties, talenten, krachten, … Wat op zijn beurt dan weer
linken heeft met een goede observatie als basishouding: wat gebeurt er in de klas, op de speelplaats,
tijdens overgangsmomenten, …
Waarderende of ‘groene’ taal
Waarderend en oplossingsgericht communiceren en begeleiden heeft dito taal nodig als krachtig
instrument. Taal speelt immers een sleutelrol in veranderprocessen. De ideeën en praktijk vanuit
‘Geweldloze Communicatie’5 zijn al enkele decennia gekend, maar vragen ook vandaag nog
aandacht.
Op het Lerend Netwerk van 23 maart 2017 bracht Christophe Vansteeland, pedagogisch begeleider
bij het OVSG, enkele beschouwingen binnen over het belang van taal als middel om de waarderende
basishouding te realiseren, zowel naar de leerlingen toe als in het bredere coachen en begeleiden6.
Een waarderend en authentiek taalgebruik haalt immers het beste in de mensen naar boven, geeft
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zelfvertrouwen en zin aan lerenden. Tegenover het probleemgerichte ‘rode’ taalgebruik plaatst
Vansteeland ‘groene taal’: “We spreken dan eerder over ‘uitdagingen’ en ‘leerkansen’ in plaats van
‘problemen’. Uit onze pedagogisch begeleidingswerk blijkt dat dit, als dit continu, voortdurend en
consequent doet, zijn effect heeft en aanstekelijk werkt.”
Vansteeland verwees in het Lerend Netwerk ook naar de resultaten van het pIEO-project7 (project
Innoveren en Excelleren in Onderwijs) waar hij als coach was ingezet. In dit project werden enkele
basisscholen drie jaar intens begeleid naar een duurzame schoolontwikkeling. Ook in dit project
werd de waarderende grondhouding en het waarderend taalgebruik centraal gesteld. Eén van de
linken die we met de hefboom ‘Rijke Taal’ (zie ‘Kwaliteitsvolle Interacties’ kunnen maken, is het
aanwenden van open vragen:
“Naast een waarderende grondhouding komt de waarderende of groene taal heel sterk tot
uiting in de manier waarop vragen gesteld worden. ‘Groene’ vragen bevorderen immers de
connectie tussen mensen en zorgen dat er gekeken wordt naar mogelijkheden en groeikansen.”
Het pIEO-project was gebaseerd op de concepten van het sociaal-constructionisme8. Eén van de
kernideeën is dat we taal niet als een instrument mogen zien, waarmee we de werkelijkheid
beschrijven, maar als iets waarmee we onze werkelijkheid creëren. Vansteeland: “Taal is bij uitstek
een communicatiemiddel en met taal bouwen we voortdurend ‘verhalen’ die we met anderen delen.
Het maakt dus een verschil met welke woorden we deze werkelijkheid beschrijven.” Hij geeft
volgende tabel mee:
ROOD
probleemgericht
belemmerend / weinig waardering
polariserend
aannames
‘het lukt nooit’
oordelend

GROEN
oplossingsgericht
behulpzaam / waarderend
verbindend
hier en nu, feiten
kansen zien
mild en foutvriendelijk

Groene taal spreekt over kansen, mogelijkheden, hoop, vertrouwen, succes, uitdagingen, groei,
oplossingen, … Door groene taal te gebruiken wil je als docent/leerkracht/begeleider/coach
stimuleren en laten groeien wat er al is, waar je meer van wil.
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