Leidraad ‘Waarderend interview’
Zoek iemand die je niet zo goed kent en ga per 2 zitten. We gaan mekaar ondervragen over
volgende vragen. Je kan de vakjes gebruiken om een paar notities te nemen van wat je
hoort van de ander.

1. Opwarmingsvraag:
Kan je me een verhaal vertellen over iets dat je gedaan hebt of een activiteit waar je aan
meegeholpen hebt de voorbije maanden/jaren waar je fier op was? Wat was dat dan? En
wat deed jij dan precies?
Wat vertelt dit verhaal over jouw sterke kanten?

2. Ontdekkingsvraag:
Vertel een verhaal dat te maken heeft met de school van jouw kind waar jij bij betrokken
was en waar je fier op was: bijvoorbeeld een activiteit die jij samen met anderen op school
gedaan hebt of waaraan je meegeholpen hebt. Of een situatie op school waarbij jij je kind
geholpen hebt. Wat was dat dan? En wat deed jij dan precies? Wat vertelt dit verhaal over
jouw sterke kanten?

3. Verwonderingsvraag:
Stel je voor dat op school alle leerkrachten, kinderen, ouders en vrienden hun talenten
inzetten om van de school een bruisende school te maken
Wat zie je dan gebeuren?
Wat is daarin voor jou het allerbelangrijkste?
Waar wil je je zelf voor inzetten?

Hoe gaan we die interviews doen?
 Zoek een plekje in dit of een ander lokaal waar je rustig kan praten.


Je hebt 2x 30 minuten tijd voor deze interviews.



Bereid even kort voor: neem enkele minuten tijd om voor jezelf stil te staan bij de
keuze van het verhaal dat je wil vertellen in vraag 1 en elementen bij vraag 2 en 3.



Spreek af wie eerst interviewt en wie vertelt en werk de drie vragen na elkaar af;
na 20 minuten worden de rollen omgewisseld.



Benader elkaar respectvol en toon een waarderend luisterend oor! luister met open
geest en aandacht, vraag door tot je echt de gebeurtenis haast voor je ziet. Het is
dus geen discussie, maar vooral een oefening in actief luisteren.



Onthoud zoveel mogelijk van wat de ander vertelt.
Probeer vooral te ontdekken wat de ander kracht en energie heeft
gegeven. Wat heeft tot een goed resultaat geleid? Hoe is men daartoe
gekomen?



Herhaal na iedere vraag die kernelementen om na te gaan of je de essentie gehoord
hebt van wat de ander je heeft verteld.

Als iets niet duidelijk is, vraag het onmiddellijk aan een begeleider.

