
Adviseren in onderwijssituaties



Wat is adviseren?

(iem.) door raadgeving helpen –
iemand raad geven/verschaffen, 
iemand van advies dienen, radeniemand van advies dienen, raden

Op zoek naar het probleem, op zoek 
naar het advies.



Wat is een adviseur?

Een adviseur (Engels: consultant) is iemand 
die zijn of haar kennis in dienst stelt van 
anderen, en daarbij over het algemeen voor 
vele verschillende klanten werkt. Voor het 
beroep adviseur bestaat geen speciale beroep adviseur bestaat geen speciale 
opleiding, omdat de adviseur specialist is in 
een bepaald vakgebied. Wel dient een 
adviseur over een aantal 
adviesvaardigheden te beschikken. 

(Bron: Wikipedia.nl) 



Effectiviteit van advies

Formule: E = (K *A * M) (wet van 
Maier)

E = effectiviteit

K = vakinhoudelijke kwaliteit van het adviesK = vakinhoudelijke kwaliteit van het advies

A = mate van acceptatie van advies door 
betrokkenen

M = mate waarin adviestraject en 
implementatie goed worden gemanaged cq. 
uitgevoerd



3 Adviesrollen (Peter Block)

Expert

• Kenmerk: expert weet het beter, werkt vrij solitair

• Problemen: niet alle informatie is/komt beschikbaar, geen 

actie n.a.v. advies door gebrek aan draagvlak

Handlanger

• Kenmerk: adviseur voert plan van opdrachtgever uit

• Problemen: diagnose van opdrachtgever kan fout zijn

Partner

• Kenmerk: adviseur en opdrachtgever werken samen

• Problemen: niet elke opdrachtgever wil samenwerken



Expertrol van de adviseur

Adviseur is

Actief, initërend, leidend

Neemt besluiten over de werkwijze, maakt plannen geeft 
richting aan,

Doet leeuwendeel van het eigenlijke werk: verzamelt 
gegevens, trekt conclusiesgegevens, trekt conclusies

Opdrachtgever:

Is passie,reagerend, volgend

Ziet keuze van werkwijze en planning als taak van de 
adviseur

Wacht af en doet alleen op verzoek mee.



Handlangersrol

Adviseur is passief, reagerend en volgend

Voert besluiten uit

Stelt zch bij de uitvoering in op de richtlijnen

Doet wel deel van zijn werk, maar voornamelijk het 
specialistische uitvoerende werk

De klant is: 

Actief, initiërend, leidend

Neemt besluiten over werkwijze en geeft richtlijnen

Is nauw betrokken bij het werk, ook bij het trekken van 
conclusies



Voorkeursrol: adviseur = partner

Adviseur en opdrachtgever zijn afhankelijk van elkaar 
en delen samen de verantwoordelijkheid

Adviseur en opdrachtgever verzamelen samen 
gegevens 

Beide partijen vinden samenwerking essentieel

Communicatie is wederzijds

Doel: blijvend oplossen van probleem van 
opdrachtgever



Een goede adviseur … 

Stelt de opdrachtgever centraal

Kan goed (actief) luisteren

Kiest voor duurzame oplossingen

Is betrouwbaar en respectvol (en Is betrouwbaar en respectvol (en 
eerlijk!)

Toont oprechte interesse



Adviseurseigenschappen

Integer

Invoelend

Energiek

Eigenwijs (niet star!)Eigenwijs (niet star!)

Leergierig

Reflectief

Doelgericht

Zelfbewust



Persoonlijke adviescompetenties

Inlevingsvermogen

Creatief denken 

Eigen houding en presentatie (personal 
branding)branding)

Regie houden

Omgaan met onzekerheid

Methodisch werken

Organiseren eigen werk

Persoonlijk informatiebeheer



Spelers in een adviestraject

Opdrachtgever of geadviseerde:

• De DMU (beslisser), bijvoorbeeld directeur

• Andere spelers vanuit de opdrachtgever, bijvoorbeeld 

hoofd personeelszaken

Stakeholders (andere betrokkenen):

• Bijvoorbeeld medewerkers (intern) of burgers (extern)

Adviseur: jij



Zoek naar de échte vraag

‘Mensen willen geen boormachine om een 
gat in de muur 

te kunnen boren, ze willen hun 
schilderijen netjesschilderijen netjes

ophangen.’



Waarom weerstand?

Als je pogingen waagt om iemand te 
veranderen, zeg je impliciet dat je hem 
niet accepteert zoals hij nu is. Dat 
pikken mensen niet. Ze gaan bewust of 
onbewust in verzet.onbewust in verzet.



Redenen voor weerstand

Verandering is niet in het belang van 
opdrachtgever

Er heerst onduidelijkheid (fusies)

Opdrachtgever denkt dat het Opdrachtgever denkt dat het 
beter/anders kan

Angst niet aan de nieuwe eisen te 
kunnen voldoen

Men voelt zich niet serieus genomen

Men ziet de zin van de veranderingen 
niet in



Omgaan met weerstand

Weerstand lijkt bedreigend voor de adviseur

Truc: niet direct argumenteren!

Stap 1 – Benoem de weerstand

Stap 2 – Erken de gevoelens van weerstand

Stap 3 – Vraag naar de reden van weerstand Stap 3 – Vraag naar de reden van weerstand 
(LSD)

Stap 4 – Ga in op reden (onderhandelen, 
informatie geven of bespreken)

Stap 5 – Wanneer nodig: judo-techniek 
toepassen

Stap 6 – Wanneer nodig: tijdelijk vermijden 
(afkoelen)



Fasen in veranderingsproces



Fasen in veranderingsproces - start

Duidelijke 

informatie geven

Tijdpad aangeven

Hulp biedenHulp bieden

Structuur bieden



Fasen in veranderingsproces -
ontkenning

Informatie herhalen

Realiteit onder 

aandacht brengen

Gesprekken voeren

Luisteren en vragen 

stellenstellen

Geen ‘ja maar’ maar 

‘ja en’ 

Echte interesse



Fasen in veranderingsproces - loslaten

Rituelen gebruiken 

– zichtbaar 

afscheid nemenafscheid nemen

Toekomstvisie 

schetsen

Positieve energie: 

vier successen



Fasen in veranderingsproces - afscheid

Luisteren 

Echte interesse

Ondersteunen

Succesvolle 

activiteiten activiteiten 

benadrukken

Tegemoet komen 

aan reden voor 

weerstand

Niet zeggen wat 

opdrachtgever 

zou moeten doen



Fasen in veranderingsproces -
verandering

Geef ruimte om te 

experimenteren

Ontwikkel 

deskundigheid

Invoering 

stapsgewijsstapsgewijs

Evalueren en 

bijsturen

Beloon gewenst 

gedrag



Fasen in veranderingsproces - integratie

Voortgang bewaken

Resultaten in de 

gaten houden

Ook: even niets 

doen



Het adviesgesprek; de 6 A’s van Nathans

Een goed adviesgesprek bevat de 6 A’s:

• 1 - Aandacht voor geadviseerde 

• 2 - Aandacht voor eigen signalen 

• 3 - Afstemmen• 3 - Afstemmen

• 4 - Aanvullen

• 5 - Assertiviteit

• 6 - Alternatieven



1 - Aandacht voor geadviseerde 

Eigen opvattingen, meningen en 
overtuigingen aan de kant

Onvoorwaardelijke aandacht

Goed voor relatie Goed voor relatie 

Goed voor informatievergaring

Actief luisteren (verbaal en non-
verbaal)

Bevragingstechnieken: LSD luisteren-
samenvatten-doorvragen



2 - Aandacht voor eigen signalen

Lichamelijk

Emotioneel

Mentaal

SpiritueelSpiritueel

Omgeving



3 - Afstemmen

Kleding (dresscode van opdrachtgever 
aannemen)

Lichaamshouding (spiegelen)

Taalgebruik (vakjargon)

Stemgebruik (snelheid, intonatie, Stemgebruik (snelheid, intonatie, 
volume, toonhoogte)

Persoonlijkheidstype (MBTI)

Leer- en werkstijl (denkers of doeners)

Ademhaling

Interesses, waarden en paradigma’s



4 - Aanvullen

Denk aan kernkwadranten en 
enneagram

Valkuil: meteen aanvullen

Betere methode: eerst afstemmen, Betere methode: eerst afstemmen, 
dan aanvullen



5 - Assertiviteit

Opkomen voor eigen standpunt

Ik-boodschappen

Ander ruimte latenAnder ruimte laten

Respect



6 - Alternatieven

Een advies kan worden geaccepteerd 
– of niet

Meerdere alternatieven bieden meer 
mogelijkheden tot overeenstemmingmogelijkheden tot overeenstemming

Valkuil: teveel alternatieven kunnen 
leiden tot vragen over 
beslisvaardigheid en beheersing van 
vakgebied



Adviesgespreksstijlen (Nathans, 1999)



Adviesgespreksstijlen (Nathans, 1999)

Wegbewegen: onttrekken aan 
adviessituatie

Tegenbewegen: mening adviseur 
domineert

Gelijk op: mee- en tegenbewegenGelijk op: mee- en tegenbewegen

Meebewegen: adviseur gaat met 
opdrachtgever mee

Judo: adviseur gaat zo sterk met 
opdrachtgever mee dat deze in de 
gewenste richting beweegt



Het traject van adviseren



De rollen van de adviseur
Expertrol

Adviseursrol

Coachrol



Het Expert model



Het Advies model 



Motiveren: dwingen of overtuigen?



Het Advies model 



Het Coachmodel



Luistervaardigheden

Reactieve luistervaardigheden (stimuleren tot 

praten)

Non-verbaal

Verbaal

Actieve luistervaardigheden (meer op gevoel of Actieve luistervaardigheden (meer op gevoel of 

inhoud ingaan)

Vragen stellen

Parafraseren van inhoud (feiten)

Reflecteren van gevoel (emoties)

Concretiseren

Samenvatten (feiten en emoties)



Zendervaardigheden

Eigen boodschap zo goed mogelijk 
overbrengen:

Zendervaardigheden – initiatief
Informatie geven

Verzoeken doen en opdrachten geven (assertieve wijze)Verzoeken doen en opdrachten geven (assertieve wijze)

Kritiek geven

Situatie verduidelijken

Zendervaardigheden – reactief 
Weigeren

Reageren op kritiek




