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 Verwerkingsopdrachten   
 
 
bij het boek ‘Veranderkundige modellen’ 
van Gerard Donkers (12 e druk 2007) 1 
 
 
 
Al deze opdrachten zijn in de praktijk uitgetest in de 
propedeuse van het HSAO.  
Ze zijn ook geschikt voor hogere jaarsstudenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Voor meer informatie over Donkers’ benadering wordt verwezen naar 
de website www.zelfregie.com 
 

                                                 
1 In het boek zelf staat bij elk hoofdstuk een aantal opdrachten die in de 
praktijk zijn uitgetest. Deze opdrachten worden hier niet herhaald. 



 
 

 2 

 

Hoofdstuk 1: Inleiding in het agogisch denken 
                                                                                                   
1. Verantwoording van hoofdstuk 1 
Beroepsmatig agogisch werk kan worden omschreven als het bewust, 
systematisch en planmatig te werk gaan bij het helpen en begeleiden van 
mensen in hun sociaal functioneren. Ervaring en ervaringskennis, intuïtie en 
betrokkenheid zijn hierbij van groot belang, maar ze zijn niet voldoende. 
Agogisch handelen is het doelbewust ingrijpen in psycho-sociale veran-
deringsprocessen van enkelingen, groepen en organisaties. Het is gericht op 
de verbetering van het welzijn, dus niet alleen op het oplossen van een 
probleem dat zich op dit moment aandient.  
De agologie is een sociaal veranderkundige wetenschap. Zij maakt studie 
van het agogisch handelen in al zijn facetten. Het is een 
handelingswetenschap. Het vak agologie wil de student vertrouwd maken 
met al deze facetten van het agogisch handelen en gereedschap aanreiken, 
waardoor het proces van professionalisering bij de student als aankomend 
agogisch werker mogelijk wordt gemaakt en verder wordt ontwikkeld. 
 
2. Doelstelling van hoofdstuk 1 
Studenten begrijpen allereerst wat er wordt bedoeld met de term ‘sociaal 
functioneren'. Op dit sociaal functioneren van individuen, groepen en 
organisaties is het agogisch werk immers gericht. Studenten weten op welke 
manier er in de propedeuse aandacht zal worden besteed aan het verbete-
ren van dat èigen sociaal functioneren van de student. Ze beseffen het 
belang van het aanleren van agogische vaardigheden. 
 
Daarnaast krijgen de studenten enig zicht in de geschiedenis en in de maat-
schappelijke funktie van het agogisch werk gezien in het licht van 
toenemende professionalisering (methodisering). Zij maken kennis met de 
centrale kenmerken van het methodisch-agogisch handelen als beroepsma-
tig en strategisch handelen, en met de funktie van de agologische theorievor-
ming daarin. Zij gaan het belang beseffen van de ontwikkeling van een eigen 
praktijktheorie voor de professionele agoog. 
 
3. Oriëntatie op hoofdstuk 1 
In het programma bij hoofdstuk 1 houden we ons bezig met vragen als: 
- Wat betekent de term sociaal functioneren? 
- Wat houdt een agogische deskundigheid nu eigenlijk in?  
- Welke vaardigheden moet een agogisch werker beheersen om zijn werk 
  goed te kunnen doen?  
- Wat zijn centrale kenmerken van het agogisch handelen?  
- Hoe verhoudt zich het beroepsmatig handelen tot je spontaniteit, intuïtie 
  en betrokkenheid? 
- Wat is helpen en begeleiden? 
- Wat zijn centrale doelstellingen van dat helpen en begeleiden? 
- Ook zal het gaan over het ontstaan van de agologie als wetenschap 
  van het agogisch handelen en over haar relatie tot de agogische  
  praktijk van alledag. Wat kun je er bijvoorbeeld mee als werker in een 
  clubhuis voor jongeren, in het bejaardenwerk of in een organisatie? 
- Hoe kun je een probleemsituatie in de gewenste richting veranderen en wat 
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zijn de basiskenmerken van de strategie die je daarbij moet gebruiken?  
- Wat is het belang en de betrekkelijkheid van het systematisch en 
  planmatig werken met mensen? 
- Welke veranderkundige modellen zijn gangbaar? 
 
Deze vragen staan uitgewerkt in het boek 'Veranderkundige modellen' van 
Gerard Donkers. Het boek is een echt studieboek.  
Naar aanleiding van de bestudeerde stof zijn er opdrachten om je de theorie 
eigen te maken. Daaraan werk je thuis of in de basisgroep.  
De belangrijkste leerervaringen leg je van week tot week vast in het 
procesboek: 
Onder procesboek wordt verstaan een soort logboek, waarin je onder 
woorden brengt wat je al studerende, denkende en pratende over agologie 
geleerd hebt. Steeds moet je 'de stof' met je eigen ervaring in verbinding 
brengen én verwoorden: 
- wat is mijn ervaring bij deze algemene uitspraak? 
- wat denk ik hiervan? 
- hoe beleef ik dat? 
- hoe verhoud ik me tegenover dit gegeven? 
 
Voor veel studenten is dit aanvankelijk moeilijk, omdat deze wijze van leren 
nieuw is. Het gezegde 'Oefening baart kunst' blijkt ook voor het schrijven van 
een procesboek op te gaan. Op het laatst van het programma maak je op 
grond van je procesboek een verslag. Niemand hoeft dus je procesboek te 
lezen, behalve de beoordelende docent. 
 
4. Nadere verkenning bij hoofdstuk 1  
Misschien denk je dat je nog helemaal niets weet van agogisch handelen, 
maar dat is niet zo. Waarschijnlijk heb je weleens een vriend(in) geholpen die 
in de put zat of anderszins je hulp nodig had. 
Of het handelen volgens een methode gebeurde, weet je niet. Mogelijk zat er 
onopzettelijk meer systematiek in de wijze waarop jij je gedroeg, als dat je 
durft te denken. 
Misschien heb je geen woorden om te zeggen waarom die ander geholpen 
werd door jou. Er bestaat een taal, die het helpen van mensen verwoordt: de 
taal van de agologie. 
Literatuur, opdrachten en het procesboek kunnen je helpen om je bewust te 
worden van datgene wat je altijd al deed, en om je te laten ontdekken waar je 
nog nooit bij stil gestaan hebt, en om je de taal van de agologie te leren 
verstaan en te leren spreken. 
 
5. Leerdoelen bij hoofdstuk 1 
- De student kan aangeven wat met de term 'psycho-sociale verandering' 

wordt bedoeld. 
-   De student kan agogische vaardigheden op zichzelf toepassen. 
- De student ziet het belang van theorie voor het handelen van de agoog. 
-  De student begrijpt wat het betekent, dat de agologie een strategische 

wetenschap is. 
-  De student ziet het belang van het gebruik van intuïtie in de agogische 
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praktijk. 
-     De student beseft het spanningsveld tussen emotionele betrokkenheid 

en beroepsmatige afstand. 
- De student neemt kennis van de waarde én van de betrekkelijkheid van 

de modellen voor het agogisch handelen. 
 
6. Leerinhouden bij hoofdstuk 1 
Kenmerkend voor een agogische stijl van werken waarvoor je hier op de 
Hogeschool wordt opgeleid, is het doelbewuste, planmatige, systematische, 
kortom het methodische handelen. Dit handelen is niet louter het onmiddellijk 
oplossen van problemen, want daardoor zou je andere problemen juist 
kunnen laten liggen. Het is gericht op verbetering van het sociaal 
functioneren, ofwel op het welzijn van mensen. Wat welzijn van mensen 
werkelijk is, daarover verschillen de standpunten. Welzijn kun je bijvoorbeeld 
aanduiden in termen van persoonlijke groei, of het goed kunnen functioneren 
in groepen, waar je deel van uitmaakt, of in termen van emancipatie en het 
kunnen behartigen van je eigen belangen. 
 
Ook binnen het agogisch werk zelf verschillen de standpunten behoorlijk en 
worden dus ook de problemen verschillend gedefinieerd, afhankelijk van de 
visie. In elk geval kent het agogisch handelen curatieve en preventieve 
vormen. Agogische deskundigheid is per definitie ook een eenzijdige 
deskundigheid. Je legt als werker de nadruk op de verhoudingen, waaronder 
mensen leven en op de manier, waarop mensen die ervaren. 
 
Om een veranderingsproces op gang te brengen, gebruik je een strategie, je 
steeds rekenschap afleggend van de beginsituatie van je cliënt(en), van de 
stappen die je moet zetten om een bepaald doel te bereiken en van de 
methoden, die je daarbij moet gebruiken. Vooral moet je je bewust zijn van je 
eigen vooronderstellingen, uitgangspunten, waarden en normen. 
Het moeilijke en tegelijkertijd boeiende van het agogisch werken is de 
voortdurende spanningsverhouding, waarin je als werker zelf verkeert, 
tussen de noodzakelijke (beroepsmatige) afstand van en de even noodza-
kelijke menselijke betrokkenheid bij je cliënt(en).  
 
7. Opdrachten bij hoofdstuk 1 
 
Opdracht: 
Bekijk het boek eerst eens globaal.  
Lees dan de inleiding en sta wat langer stil bij pag. 11 de eerste 2 alinea's 
van 'Het werken met dit boek'. Wat vind je hiervan? 
 
Opdracht: 
Ga eens na wie in je eigen leven en loopbaan in welke situaties zoal als 
agoog heeft gefunctioneerd (welicht zonder dat die zo genoemd werd). Leg 
bij elke situatie uit waarom hier volgens jou sprake is van agogisch handelen. 
Verwijs hierbij ook naar de zes kenmerken zoals besproken in paragraaf 1.1 
van het boek 'Veranderkundige modellen'. 
 



 

 

 
 
 6 

Opdracht: 
Neem een vrij recente situatie in je gedachte, waarin jij hebt geprobeerd om 
een individu of een groep in een bepaalde richting te beïnvloeden. 
1. Schrijf alle zinnen die jij en de ander(en) hebben gezegd zo letterlijk 

mogelijk uit. 
2. Lees alle zinnen nog eens over en schrijf vervolgens enkele conclusies 

op met betrekking tot de manier waarop jij in deze situatie de ander(en) 
in een bepaalde richting hebt proberen te beïnvloeden. 

3. Trek vervolgens een conclusie met betrekking tot de resultaten van jóuw 
beïnvloeding. 

4. Geef aan in hoeverre er mogelijk op non-verbaal vlak iets belangrijks te 
vermelden is. Leg uit waarom het belangrijk is. 

 
Opdracht: 
Het strategieschema in paragraaf 1.3 bevat onder meer twee 
vooronderstellingen. 
1. Dat de vier hoofdvariabelen als wezenlijke aspecten in elk methodisch-

agogisch handelen aanwezig zijn. Kun je uitleggen wat dit betekent? 
2. Dat het belangrijk is om steeds het 'hoe' (de methode) en het 'wat' (de 

inhoud) met elkaar te verbinden. Is helder wat hiermee wordt bedoeld? 
 
Opdracht:  
We gaan het strategieschema van agogisch handelen in verband brengen 
met de intake, de eerste fase in het veranderingsproces. 
We gaan te werk volgens drie stappen.  
 
Stap 1: Inventariseer in de werkgroep een aantal algemene aspecten van 
de intake. Ieder noteert op telkens een ander plakbriefje één bepaald 
aspect en plakt dit op het bord op een zodanige manier dat de soortgelijke 
aspecten bij elkaar op het bord komen te staan.  
De vraag is: welk beeld en welke betekenissen roept het woord 'intake' bij 
jou op? Welke aspecten zijn te onderscheiden? Probeer deze aspecten zo 
scherp en helder mogelijk te benoemen. Denk aan: soort cliëntsituatie, 
soort instelling, doelen, grenzen, duur enzovoort.  
 
Stap 2: Breng vervolgens plenair de gevonden kenmerken onder in de vier 
hoofdvariabelen van een veranderkundige strategie (zie het 
strategieschema). Voeg per variabele mogelijk nieuwe kenmerken (per 
briefje) toe. Reflecteer dus op: 

A. de methode van werken die kenmerkend is voor bijvoorbeeld het 
maatschappelijk werk of het werken in een buurt. Pas deze 
kenmerken toe op de intake; 

B. wat kenmerkend is in haar analyse van de beginsituatie. Pas dit toe 
op de intake; 

C. wat is kenmerkend in haar doelen t.a.v. het cliëntsysteem. Pas dit 
toe op de intake; 

D. wat zijn kenmerkende uitgangspunten van het agogisch werk. Pas 
deze uitgangspunten toe op de intake. 
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Stap 3: Formuleer tenslotte een antwoord op de vraag: 
‘Waarom is het volgens jullie belangrijk om vanuit zo’n breed 
handelingsbegrip te kijken naar het hulp- of begeleidingsproces? Wat heb 
je daaraan of wat leer je daar mogelijk van?’ 
 
Opdracht: 
Naar aanleiding van paragraaf 1.4 gaan we discussiëren over de volgende 
stelling: 
 
Doelbewuste en planmatige agogische beïnvloeding van mensen is 
manipulatie!  
 
Ontwikkel zoveel mogelijk argumenten voor en tégen deze stelling en vorm 
je een eigen voorlopige mening. 
In de werkgroep wordt in de binnenkring onder leiding van één student een 
discussie gevoerd tussen sterke voor- en tegenstanders van deze stelling. 
De discussie wordt gestopt, als de argumenten zich gaan herhalen.  
De studenten in de buitenkring zijn observatoren. Zij observeren elk één 
student uit de binnenkring. Ze geven aan het einde van het debat een goede 
samenvatting van het standpunt en de argumenten die door de 
geobserveerde student in het debat zijn ingenomen. De bedoeling is om 
goed te leren luisteren en een goede samenvatting te leren geven van 
hetgeen er wordt gezegd. 
De docent zal tot slot proberen een relatie te leggen tussen de aangevoerde 
argumenten en de bestudeerde stof. 
 
Opdracht: 
Reflecteer op je eigen leerproces. 
Probeer bij jezelf situaties – op school, thuis of elders – te ontdekken 
waarin je naar je gevoel echt wat hebt geleerd. 
a. Beschrijf zo concreet mogelijk twee van dergelijke situaties 
b. Beschrijf helder en duidelijk hoe jouw leerproces in die twee situaties 

verliep 
c. Geef aan in hoeverre je de beschrijving uit de tekst (zie boek pagina 

65) wel en niet herkent uit je eigen ervaringen. Verantwoord kritisch je 
stellingname 

d. Formuleer vanuit je antwoord op de vorige vragen twee belangrijke 
richtlijnen voor hoe een agogisch werker volgens jou het leerproces bij 
mensen zou moeten ondersteunen. Verantwoord de beide richtijnen. 
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Hoofdstuk 2: Het sociaal-technologisch model 
 
1. Verantwoording van de hoofdstukken 2 en 3 
In de loop van de 20e eeuw zien we een sterke professionalisering van het 
agogisch werk. Met name na de Tweede Wereldoorlog zien we dat het 
helpen en begeleiden van individuen, groepen en organisaties meer en meer 
wordt gezien als een sociaal-technologische deskundigheid.  
Ook de wetenschap droeg haar steentje bij aan deze professionalisering van 
het werk. De behoefte aan meer wetenschappelijk onderbouwde 
theorievorming van het agogisch werk groeide. De theoretici van de planned 
change (o.a. Lewin) speelden op deze behoefte in. En zo ontstond in de loop 
van de 20e eeuw de klassieke agologie. In de klassieke agologie staat het 
sociaal-technologisch denken model voor wat echte deskundigheid is. 
 
Onder de noemer van het sociaal-technologisch model zijn veel benade-
ringswijzen bekend. In deze inleiding in de sociale veranderkunde kunnen we 
slechts een eerste oriëntatie bieden in dit sociaal-technologisch  denken. We 
kunnen slechts enkele benaderingswijzen wat uitgebreider behandelen.  
Wat betreft het werken met individuen en groepen gaan we in op de 
taakgerichte hulpverlening en op sociale verandering op basis van 
gedragsverandering.  
Wat betreft het werken met organisaties wordt in dit hoofdstuk speciaal 
aandacht gevraagd voor de sociaal-technologische systeembenadering. Dit 
soort van systeemdenken kunnen we zien als kenmerkend voor het sociaal-
technologisch  model. In de andere twee modellen zullen weer andere 
stromingen in de systeemtheorie worden behandeld.  
 
Aldus maken studenten kennis met een breed scala van invalshoeken van 
de sociale veranderkunde. Het is een inleiding in de gehele breedte van de 
actuele wetenschappelijke en methodologische stand van zaken.  
 
2. Doelstelling van de hoofdstukken 2 en 3 
Het doel van deze oriëntatie in het sociaal-technologisch  model is, dat 
studenten de wezenlijke kenmerken van dit model en van de bijbehorende 
methodieken begrijpen.  
"Begrijpen" houdt onder andere in, dat zij de wezenlijke kenmerken van het 
model en van elke methodische benadering kunnen benoemen. Bovendien 
houdt "begrijpen" in, dat studenten de standpunten van het model met 
voorbeelden kunnen illustreren. Deze voorbeelden kunnen zij o.a. halen uit 
de vele oefeningen en opdrachten die bij de studie-activiteiten staan 
beschreven.  
  
Naast het begrijpen en kunnen toepassen van de stof is het de bedoeling dat 
studenten zich in de loop van het jaar een veranderkundige houding gaan 
eigen maken die onmisbaar is voor het agogisch werken met individuen, 
groepen en organisaties. Een wezenlijk kenmerk van zo'n veranderkundige 
houding is het procesmatig leren denken in termen van verandering en 
ontwikkeling. 
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3. Oriëntatie op het sociaal-technologisch model 
We beginnen met een inleiding in het veranderkundig denken dat ten 
grondslag ligt aan het model. Vervolgens komen, zoals gezegd, een drietal 
agogische methodieken aan bod. Deze methodieken zijn gericht op het 
werken met individuen, met groepen of met de organisatie als geheel. 
Via het maken en bespreken van allerlei opdrachten, het bekijken van 
videobanden, het analyseren van enkele praktijksituaties, het oefenen 
middels een rollenspel, het bijhouden van het procesboek en het maken van 
de toets krijgen studenten en docent zicht op de verwerking van de stof. 
 
De bedoeling is dat je je belangrijkste leerervaringen van week tot week 
vastlegt in je procesboek. Onder procesboek wordt verstaan (zie ook 
hoofdstuk 1) een soort logboek, waarin je onder woorden brengt wat je al 
studerende, denkende en pratende over het sociaal-technologisch  model 
hebt geleerd. Van week tot week  moet je de stof met je eigen opvattingen 
en ervaringen in verbindingen brengen en in je procesboek beschrijven. In de 
negende week maak je op grond van je procesboek een verslag. Niemand 
hoeft dus je procesboek te lezen.  
 
4. Leerdoelen van de hoofdstukken 2 en 3 
De volgende leerdoelen staan in dit programma centraal. 
1. De student kan aangeven wat de wezenlijke kenmerken zijn van het 

sociaal-technologisch  model. 
2. De student heeft kennis van de uitgangspunten, de analysemethode, de 

doelstellingen en de verschillende methoden van werken van dit 
veranderkundig model. 

3. De student kan de centrale kenmerken van de behandelde methodieken 
benoemen. 

4. De student kan de centrale kenmerken van het model met een voorbeeld 
illustreren. 

5. De student kan de voor hem/haar wezenlijke leermomenten met 
betrekking tot het veranderkundig model beschrijven. 

6. De student kan de inhoud van de geleerde stof in eigen woorden 
weergeven en in verbinding brengen met eigen opvattingen en ervarin-
gen. 

 
5. Leerinhouden van dit programma 
Dit programma is onderdeel van de onderwijseenheid "Veranderkundige 
modellen". In deze onderwijseenheid wordt enig inzicht gegeven in de 
verschillende benaderingswijzen en visies van het agogisch werk. Op basis 
van een kritische verwerking kan er bij de studenten een eerste oriëntatie 
plaatsvinden op wat anderen zoal op dit terrein hebben bedacht en wat ze 
daar nu zelf van vinden. 
Hopelijk worden studenten op deze manier aangespoord te gaan nadenken 
over een eigen manier van werken. In het vervolg van de opleiding kunnen zij 
deze verder uitwerken en funderen. 
 
6. Verwerkingsopdrachten bij hoofdstuk 2 
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Opdracht: 
Ga voor jezelf na wat het begrip "sociaal-technologisch  model" bij jou 
oproept. Vorm je een beeld van wat dit veranderkundig denken naar jouw 
verwachting zal inhouden. Maak hiervan een verslag ter grootte van één 
getypte pagina A4. In een latere fase kun je dit beeld toetsen aan datgene 
wat je hebt gelezen in het boek. 
 
In het werkcollege wordt deze opdracht besproken. De docent maakt 
studenten opmerkzaam op overeenkomsten en verschillen tussen de 
verwachte inhoud en de feitelijke inhoud van het sociaal-technologisch  
model. Dit ter introductie in het model. 
 
Opdracht: 
Denk er bij het bestuderen van hoofdstuk 2 uit het boek ‘Veranderkundige 
modellen’ aan: het is een pittig hoofdstuk met veel informatie. Blijf niet te 
lang bij de eerste zinnen hangen, als je het niet meteen kunt volgen. Zet 
vraagtekens en ga door met lezen. Zoek vooral naar eigen 
voorbeeldsituaties om te snappen wat er in de tekst staat. Probeer niet 
alles meteen in theoretische zin te begrijpen en het geheel te kunnen 
vatten. Gun jezelf de tijd om rustig dit model tot je door te laten dringen. 
 
Opdracht 
Controleer of je alle standpunten van het sociaal-technologisch model in 
eerste instantie kunt volgen (zie boek pag. 260-262). Noteer in je 
procesboek voor jezelf vragen over de tekst. 
In het werkcollege kunnen vragen worden gesteld over hoofdstuk 2. Verder 
wordt in het werkcollege ingegaan op de vraag, hoe je als agoog volgens het 
sociaal-technologisch  model zo wetenschappelijk verantwoord mogelijk te 
werk kunt gaan bij het analyseren van de beginsituatie van het 
cliëntsysteem, bij het bepalen van de doelen en in je methoden en 
technieken van werken. 
Noteer na het werkcollege in je procesboek wat je in deze week hebt 
bijgeleerd over het sociaal-technologisch  model. Leg in je reflexie verbindin-
gen met je eigen opvattingen en ervaringen. 
 
Opdracht: 
1. Neem de samenvatting van het sociaal-technologisch model (zie boek 

pagina 302 e.v.) en controleer bij elk standpunt of je het al of niet goed 
hebt begrepen. Noteer de nummers van de standpunten die je nog niet 
goed hebt begrepen. 

2. Geef bij elk standpunt aan in hoeverre jij het er persoonlijk mee eens of 
oneens bent (1= zeer mee oneens; 2= mee oneens; 3= er tussen in; 4= 
mee eens; 5= zeer mee eens; weet niet= 0).  

3. Geef per onderdeel (A1, A2, A1, B1, B2 enzovoort) een duidelijk  
voorbeeld van één of meerdere standpunten in dat onderdeel. Leg in dit 
voorbeeld een verbinding met je eigen opvattingen en ervaringen. 

 
Opdracht: 
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1. Analyseer de tekst van het boekje van Scholte en Van Splunteren met 
 het NIZW-model van Intake in het Maatschappelijk Werk vanuit de 
standpunten van het sociaal-technologisch model. Ga in op elk van de 
vier hoofdvariabelen van het strategieschema. Doe dit in volgorde: 
A. Verkenning en analyse van beginsituatie 
B. doelstellingen m.b.t. cliëntsysteem 
C. methode van werken 
D. vooronderstellingen en uitgangspunten. 

2. Beschrijf bij elke hoofdvariabele twee duidelijke en belangrijke 
herkenningspunten. Beargumenteer bij elk herkenningspunt met 
behulp van enkele citaten waar je wat in het sociaal-technologisch 
model herkent bij wat in het boekje van Scholte en Van Splunteren. 

3. Beschrijf ten slotte naar aanleiding van je bevindingen een 
beargumenteerde eigen mening over het NIZW-model en geef aan 
waar voor jou belangrijke vragen liggen. 

In de werkgroep wordt het NIZW-model van intake geanalyseerd aan de 
hand van het sociaal-technologisch model. 
 
N.B. Je kunt hier natuurlijk allerlei hoofdstukken en artikelen nemen en 
deze op dezelfde manier kritisch analyseren. Dit is bijzonder leerzaam, 
zeker als je deze zelfde opdracht ook laat uitvoeren bij de andere twee 
veranderkundige modellen. 
 
Opdracht: 
Vraag de studenten om in tweetallen een interview af te nemen bij een social 
worker (of een aankomend social worker) over één afgeronde casus uit zijn 
of haar praktijk. Een mogelijkheid is, dat iedere student dezelfde vragenlijst 
gebruikt, zodat vergelijking van gegevens mogelijk is.  
De vraagstelling luidt: Hoe heeft deze social worker de cliënt, volgens de 
eigen zienswijze van de werker, geholpen en in hoeverre is er in deze 
aanpak volgens de werker sprake van een bevorderen van de zelfregie van 
het cliëntsysteem? 

Een (verkorte) vragenlijst 
Gegevens over de professional 
Intake-gegevens over de cliënt 

       Analyse van de beginsituatie 
1. Met welke hulpvraag kwam de cliënt bij u? 
2. Wat zag u in het begin van uw contact als het probleem en welke 

ontwikkelingen hebben zich hierin tijdens het contact voorgedaan? 
3. Wat ziet u als belangrijke achtergronden of oorzaken van deze 

problematiek? 

      Doelen van de hulpverlening 
4. Wat waren de belangrijkste doelen die u aan het begin van uw contact 

met de cliënt voor ogen stonden en welke ontwikkelingen hebben zich 
tijdens het contact hierin voorgedaan? 

5. Wat hebben de door u feitelijk nagestreefde doelen, volgens u, te 
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maken met het bevorderen van de zelfregie van het cliëntsysteem? 
6. Wat hebben deze doelen, volgens u, te maken met het versterken van 

een rationele levenshouding en verbetering van het probleemoplossend 
vemrogen van het cliëntsysteem? 

7. Wat hebben deze doelen, volgens u, te maken met het bevorderen van 
evenwicht in het sociaal systeem? 

8. In hoeverre zijn de nagestreefde doelen, naar uw inzicht, ook bereikt? 
9. In welke mate bent u tevreden over het bereikte resultaat? Motiveer uw 

antwoord 
10. Hoe groot was uw bijdrage als professional aan het bereikte resultaat? 

Motiveer uw antwoord 

      Methoden van werken 
11. Welke werkwijzen van u hebben, volgens u, met name bijgedragen aan 

de oplossing van het probleem? Zou u van één werkwijze een 
voorbeeld ter illustratie kunnen geven? 

12. Welke werkwijzen hebben volgens u met name bijgedragen aan het 
bevorderen van het zelfregulerend vermogen van de betrokkenen? Zou 
u een voorbeeld ter illustratie kunnen geven? 

13. Op welke manier hebt u bijgedragen aan verbetering van de 
levensomstandigheden en aan beleidsbeïnvloeding? Zou u hiervan een 
voorbeeld ter illustratie kunnen geven? 

14. Hoe was uw werkrelatie met de cliënt? Zou u hiervan een voorbeeld ter 
illustratie kunnen geven? 

15. Hoe zijn het bereikte resultaat en het proces met de cliënt geëvalueerd 
en was dit voor u bevredigend? 

 
Wat vond u van het interview? 
 
Ter voorbereiding op het afnemen van interviews is het verstandig om met 
behulp van onderzoeksliteratuur richtlijnen voor het interviewen op te 
stellen. Ook is het zinvol om eerst te oefenen met de vragenlijst in de vorm 
van een rollenspel. Zorg ook dat het interview in zijn geheel en duidelijk 
verstaanbaar wordt opgenomen. 

De antwoorden op de vragen in de interviews worden letterlijk en volledig 
uitgetypt. Het verslag wordt aangevuld met de indruk van de interviewer 
over de manier waarop het interview is verlopen en wat het interview voor 
hem of haar heeft opgeleverd.  

Deze interviewverslagen worden gebruikt bij het verder analyseren van de 
casus. Eén mogelijkheid is dat studenten elkaars verslag thuis lezen en dat 
er in de daarop volgende groepsbespreking per vraag wordt gezocht naar 
overeenkomsten en tegenstellingen in de gegeven antwoorden. Vragen en 
discussiepunten worden genoteerd en voor verdere bespreking 
vastgehouden. De docent kan hier verwijzen naar de visies in de 
veranderkundige modellen. 
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Opdracht: 
Om een probleem op te kunnen oplossen, kan het belangrijk zijn om de 
cliënt te helpen het probleem zo helder en concreet mogelijk onder 
woorden te brengen. We gaan dus oefenen in het concretiseren van 
problemen. 
 
Laat studenten in tweetallen de volgende opdracht uitvoeren: 
Een student neemt een probleem van zichzelf of van een bekende uit zijn 
omgeving voor ogen en bespreekt dit probleem met een interviewer. De 
interviewer probeert het probleem zoveel mogelijk te concretiseren. De drie 
onderstaande aandachtspunten dienen als leidraad van het interview en als 
observatiepunten voor de observatoren. 
1. Specificeer het gedrag en de inhoud van het gedrag. Bijvoorbeeld: ‘Mijn 

dochter loopt weg als ik boos word’ is concreter dan ‘Mijn dochter wil niet 
luisteren’ 

2. Illustreer het probleem met een voorbeeldsituatie die zich kortgeleden 
heeft voorgedaan. Beschrijf tijd, plaats en ontwikkelingen in de situatie en 
verhelder de verschillende posities van de betrokkenen. Ga door totdat 
de voorbeeldsituatie als een soort film op uw netvlies aanwezig is 

3. Verhelder zowel de invloeden vanuit de omgeving op de probleemsituatie 
als de eigen invloed van de betrokkenen. Weeg het aandeel van beide 
tegenover elkaar af 

Plenair  wordt elk geformuleerd probleem nabesproken aan de hand van de 
drie genoemde punten. 
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Hoofdstuk 3: Enkele methodieken binnen het sociaal-
technologisch model 
 
Opdracht: 
Lees paragraaf 3.1 De Taakgerichte Hulpverlening uit het boek 
'Veranderkundige modellen' (pag 107- 115). Dit is een algemene 
beschrijving van de TGH. Vraag je af of je het Sociaal-Technologisch 
model in de Taakgerichte Hulpverlening herkent? 
 
Opdracht: 
Belangrijk is volgens de Taakgerichte Hulpverlening, dat je na een globale 
verkenning van de probleemsituatie probeert te komen tot een zo concreet 
en afgebakend mogelijk probleem waar je met de cliënt aan kunt gaan 
werken. Concretiseren van het probleem heeft betrekking op de volgende 
aspecten: 
 
1. WIE? Wie zit er precies met het probleem? Men kan ervoor kiezen om 

het probleem zoveel mogelijk in de ik-vorm te formuleren. De cliënt 
moet het probleem ervaren als zijn probleem en het als zodanig ook 
erkennen. Bijvoorbeeld: "Mijn zoon drinkt te veel…hij maakt schulden.. 
hij moet geholpen worden". Hier is niet duidelijk wiens probleem het is. 

2. WAT? Wat is nu precies het probleem. Zorg voor een observeerbaar 
werkwoord in de probleemomschrijving en concretiseer de inhoud 
waarop dit werkwoord van toepassing is (zie criteria van Mager). 
Bijvoorbeeld: "Mijn vrouw klapt dicht en zwijgt, wanneer ik boos ben" is 
concreter dan "Mijn vrouw begrijpt mij niet". Containerbegrippen en 
vage termen moeten worden vermeden. 

3. WANNEER? Wanneer doet het probleem zich voor? Is het iets dat in 
het verleden speelt? Probeer het probleem zoveel mogelijk in het hier-
en-nu te formuleren. Bijvoorbeeld "Mijn hele leven was ellendig", moet 
geherformuleerd worden in:"Ik kijk op dit moment terug op mijn leven 
en constateer dat het ellendig was". 

4. WAAR? Waar speelt zich het probleem af? Bijvoorbeeld "Ik voel me zo 
onzeker" kan worden geconcretiseerd in: "Telkens als iemand iets 
negatiefs over mij zegt, voel ik me onzeker worden". 

5. HOE? Op welke manier doet het probleem zich voor? Bijvoorbeeld: "In 
zo'n situatie voel ik mij onzeker. Ik span dan mijn spieren, mijn ogen 
verstarren en ga dan vreselijk zweten". 

 
1e stap: concretiseren van het probleem 
We gaan in de werkgroep eerst per persoon voorbeelden van 
probleemdefinities ontwikkelen en controleren of ze aan deze vijf criteria 
voldoen. We stoppen hiermee, als iedere student tenminste één 
probleemformulering heeft die in redelijke mate voldoet aan de 
bovengenoemde voorwaarden. 
 
2e stap: rollenspel 
We gaan nu aan de hand van een casus een gesprek met een cliënt 
voeren. We gaan ervan uit dat er een eerste gesprek met haar is geweest 
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waarin een globale verkenning van de probleemsituatie heeft 
plaatsgevonden. In het nu volgende tweede gesprek gaat de hulpverlener 
proberen om er één probleem uit te kiezen waar als eerste aan zal worden 
gewerkt en om dit probleem vervolgens zoveel mogelijk te gaan 
concretiseren. 
 
Dit rollenspel kan plenair worden uitgevoerd of in kleine groepjes van drie 
personen: een hulpverlener, een cliënt en een observator. De 
observator(en) letten op de manier waarop het probleem wordt 
geconcretiseerd volgens de vijf genoemde criteria. 
In de nabespreking worden eerst de cliënt en de hulpverlener aan het 
woord gelaten. Vervolgens brengen de observatoren hun bevindingen in. 
 
3e stap: Oefening in drietallen 
In drietallen wordt verder ingegaan op de probleemformulering waar in stap 
1 een begin mee is gemaakt. Voer nu de volgende opdracht uit. 
Bij stap 1 is iedere student gekomen tot een concreet geformuleerde 
probleemformulering van zichzelf. In drietallen - cliënt, hulpverlener en 
observator - gaan we nu met deze probleemformuleringen oefenen. 
  
De cliënt probeert zich zo goed mogelijk in zijn rol als cliënt in te leven. 
De hulpverlener probeert het probleem zo veel mogelijk te concretiseren. 
Probeer vooral goed te luisteren, open vragen te stellen en op verkregen 
informatie goed door te vragen.  
De observator let op de volgende punten: 
1. In hoeverre heeft de hulpverlener goed geluisterd? 
2. Is er voldoende sprake van wederkerige afstemming? 
3. Waren de vragen die hij stelde inderdaad open vragen? 
4. Werd er op de verkregen informatie goed doorgevraagd? 
5. In hoeverre is de hulpverlener erin geslaagd om de probleemdefinitie te 

concretiseren volgens de vijf genoemde criteria? 
 
Het gesprek wordt aan de hand van de observaties nabesproken. 

• Je gaat zo lang door totdat ieder om beurten elke rol heeft vervuld: 
cliënt, hulpverlener en observator. 

• Eén persoon maakt hiervan een groepstaakverslag. 
• Voor zover het praktisch mogelijk is, maakt het drietal tevens een 

video-opname van een of meer gesprekken. Deze video-opname 
kan eventueel worden gebruikt om een eindpresentatie in elkaar te 
zetten. Het is overigens verstandig om ook op andere momenten in 
het programma video-opnames te maken. Neem hiertoe zelf het 
initiatief. 

 
Opdracht: 
Reflectie op het doel: het behalen van mijn tentamen. 
Beschrijf de manier waarop jij hebt geprobeerd om dit doel te realiseren.  
Iedere student maakt deze opdracht. Daarna lezen de studenten allereerst 
hun eigen verhaal aan elkaar voor. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld vijf 
voorbeelden van andere studenten te laten lezen.  
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Ga tijdens de nabespreking in op de volgende vragen: 
a. Wat valt je op in deze verhalen, als je kijkt naar: 

• de voorbereiding van de taak 
• de uitvoering van de taak 
• de evaluatie van de taak 
• de flexibiliteit in de aanpak van de taak 

b. Welke punten herkent u uit de teksten van het sociaal-technologisch 
model? 

c. Geef bij elke student één duidelijk suggestie ter verbetering van haar 
gedrag en motiveer uw antwoord 

 
Opdracht: 
Studenten voeren indivdueel de volgende oefening uit. 
 
Concrete levendige voorstellingen van een doel zijn belangrijk voor het 
kunnen realiseren van je doel. Ze zijn aantrekkelijk en mensen putten er 
kracht uit voor de uitvoering van hun plan. Concretiseer daarom jouw doel 
zo levendig, dat je steeds meer naar dat doel gaat verlangen en voer dit 
plan vervolgens ook daadwerkelijk uit. 
 
De opdracht is om de volgende stappen uit te voeren en bij elke stap 
nauwkeurig te noteren hoe en wat u doet: 
 
1e stap: Denk aan een relatief eenvoudig alledaags doel (positief 
geformuleerd), dat je zou willen realiseren, maar daar tot nu toe niet zo aan 
toekomt. Bijvoorbeeld: meer lichaamsbewegingen, een bepaald boek lezen 
of kamer opruimen. Het doel is mogelijk op korte termijn te realiseren 
 
2e stap: Waarom is het de moeite waard dit doel te bereiken? Wat gebeurt 
er bijvoorbeeld als je het niet doet? 
 
3e stap: Denk je nu eens in, dat je die doeltoestand bereikt hebt. Wat neem 
je dan precies waar met je vijf zintuigen: met je gezicht, gehoor, gevoel, reuk 
en smaak? Verlevendig je zintuiglijke waarneming, zodat je steeds meer 
naar dat doel gaat verlangen 
 
4e stap: Wat kun je de komende week concreet doen om dit positieve 
doelbeeld dichter te benaderen? Stel hiervoor een plannetje op. 
 
5e stap: Voer je plan nu ook daadwerkelijk uit. Zorg ervoor, dat je jezelf aan 
je positief doel blijft herinneren. Je kunt dat bijvoorbeeld doen door een 
poster op te hangen. 
 
6e stap: Maak nu het eindverslag van de oefening.  

• Beschrijf wat en hoe je elke stap hebt uitgevoerd 
• Trek je eindconclusies naar jouw eigen zelfsturend vermogen 
• Trek je eindconclusies naar de oefening zelf 
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Opdracht: 
Lees uit het boek ‘Veranderkundige modellen’ paragraaf 3.2 De 
gedragsmatige-cognitieve benadering en schrijf vragen op over de tekst. 
Lees niet te snel over de tekst heen, maar probeer steeds hetgeen er staat 
aan een of andere ervaring van jezelf te koppelen. Alleen op deze manier 
wordt de compacte tekst van het boek werkbaar en voor jezelf interessant. 
 
Opdracht: 
Neem een cliënt met een bepaalde problematiek voor ogen, bijvoorbeeld 
een dementerende oudere, een meisje dat op school ernstig wordt gepest, 
een jeugdige delinquent of een gehandicapte vriendin. Kies één cliënt waar 
je veel van weet uit eigen ervaring of waar je veel over hebt gelezen. Je 
mag ook jezelf met een bepaald probleem (je kunt het onder een 
schuilnaam zetten) als voorbeeld nemen. 

1. Maak vanuit het sociaal-technologisch model (hoofdstuk 2 uit 
‘Veranderkundige modellen’) een globale verkenning en analyse van de 
cliënt met zijn probleemsituatie. Schrijf deze verkenning en analyse uit 
in ongeveer één pagina A4 en zorg ervoor, dat je verkenning en 
analyse aan de vier richtlijnen voldoet, zoals beschreven in paragraaf 
2.2. 

2. Verantwoord vervolgens waarom jouw verkenning en analyse wel of 
niet voldoet aan elk van de vier richtlijnen. Ga bij je verantwoording in 
op alle in de tekst schuin gedrukte begrippen. Verwijs in je uitleg steeds 
ook uitdrukkelijk naar de tekst in het boek. Doe dit in de vorm van 
citaten die je steeds ook goed uitlegt. 

3. Kies uit de hierboven beschreven probleemsituatie bij wijze van 
voorbeeld één doelgedrag (wenselijk gedrag) en maak van dit gedrag 
een functionele analyse volgens de punten die staan beschreven in het 
boek op pagina 125. 

4. Maak vervolgens een lijstje met zes belangrijke vragen die een 
hulpverlener zichzelf - hij hoeft deze vragen dus niet aan de cliënt te 
stellen - tijdens de intakefase over deze cliëntsituatie zich zou moeten 
stellen. (N.B. de vragen gaan dus over de client en niet over je eigen 
rol) 

5. Verantwoord ten slotte waarom elke vraag, vanuit het STM gezien, zo 
belangrijk is. Verwijs ook hier in je uitleg uitdrukkelijk naar de tekst in 
het boek. Formuleer zo concreet mogelijke vragen met betrekking tot 
de casus die je hebt gekozen. Ga dus in op de gesignaleerde 
probleemsituatie van de cliënt. 

Bespreek eerst klassikaal de vragen 1 en 2. Zijn de schuin gedrukte 
begrippen uit de tekst goed begrepen? Ga daarna in op vraag 3. Ga 
tenslotte in op de vragen 4 en 5 tezamen en bespreek enkele vragen. 
 
Opdracht: 
Hoe word jij in jouw leergroep geconditioneerd op het al of niet actief 
deelnemen aan de werkcolleges?  
Reflecteer op elk van de zes regels voor bekrachtiging, zoals in het boek op 
pagina 122 staan beschreven. 
Formuleer duidelijk de conclusies die je uit deze analyse trekt naar het 
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functioneren van jouw leergroep. 
 
Opdracht: 
In het werkcollege gaan we een videofilm bekijken over gedragstherapie. 
Verschillende videobanden zijn voorhanden. We letten daarbij vooral op het 
effect van de regels van bekrachtiging. 
 
Opdracht: 
De student leest thuis uit het boek paragraaf 3.3 "Probleemgericht werken in 
en met een organisatie’. 
Kies een probleem dat je uit je eigen ervaring kent. Bijvoorbeeld: "Hoe kom 
ik op tijd op mijn werk" of "Hoe kom ik van het roken af". Werk nu de eerste 
drie fasen van het problem-solving-model van Kapteyn aan de hand van dit 
voorbeeld uit. Ga daarbij in op alle aandachtspunten die bij elke fase in het 
schema (zie tekst) staan genoemd.  
Het doel van deze opdracht is de drie fasen in een voorbeeld te herkennen. 
In het werkcollege bespreken we de theorie van de systeembenadering en 
gaan we in op eigen voorbeelden om het systeemdenken dichter bij huis te 
halen. Het is vooral belangrijk dat de centrale begrippen van de 
systeembenadering duidelijk zijn. 
 
Opdracht: 
Bespreek de volgende vragen over de behandelde methodieken van het 
sociaal-technologisch model. Belangrijke vragen zijn: 
1. Hoe kijk jij aan tegen de methodiek van de Taakgerichte 

Hulpverlening? Wat vind je daar goed aan en welke bedenkingen heb 
je? 

2. Wat spreekt jou aan in de Cognitieve Gedragsbenadering en waar heb 
je mogelijk je bedenkingen? 

3. Wat vindt je van de benadering van Bert Kapteyn? Noem twee 
positieve en twee negatieve punten van de systeembenadering. 

4. Is het eigenlijk altijd wel zo wenselijk om het probleem vóóraf zoveel 
mogelijk te concretiseren? In welke situaties is dit volgens jou 
bijvoorbeeld niet wenselijk? 

5. Is het niet gevaarlijk om jezelf te veel op het probleem te richten; wordt 
de hele persoon-en-situatie dan niet uit het oog verloren? 

6. Moet je de cliënt zijn probleem altijd in de 'ik-vorm' laten formuleren; het 
probleem kan toch ook in de omgeving liggen? 
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Hoofdstuk 4: Het persoonsgericht model 
 
1. Verantwoording van de hoofdstukken 4 en 5 
Bij het sociaal-technologisch model constateerden we al, dat we met name 
na de Tweede Wereldoorlog een sterke professionalisering zagen van het 
agogisch werk. Ook de wetenschap droeg haar steentje bij aan deze 
professionalisering. De theoretici van het sociaal-technologisch model 
speelden op deze behoefte in. En zo ontstond, zoals gezegd, de klassieke 
agologie.  
Maar in de 19e en 20e eeuw en met name ook weer in de loop van de jaren 
zestig en zeventig van de vorige eeuw is het sociaal-technologisch model 
onder sterke kritiek komen te staan, onder andere vanuit de (neo) humanisti-
sche richting in de veranderkunde. Kritiek had deze richting vooral op de 
voortgaande verzakelijking, vervreemding en bureaucratisering van onze 
samenlevingscultuur in het algemeen en van de veranderkunde in het 
bijzonder. Deze denkrichting wordt door Donkers in navolging van Crowfoot 
and Chessler en van Van Beugen samengevat onder de naam 
Persoonsgericht model. 
 
Ook onder dit model zijn vele benaderingswijzen bekend. Na de bespreking 
van het model in zijn algemeenheid gaan we wat betreft het werken met 
individuen in op de Cliënt-Centered Approach. Deze benadering is ook op 
personeelsmanagement toegepast. 
Wat betreft het werken met groepen behandelen we de Themagecentreerde 
Interactie (TGI) van Ruth Cohn. 
Wat betreft het werken met de organisatie als geheel zullen we aandacht 
besteden aan de neo-human relations benadering. Daarbinnen zullen we 
speciaal ingaan op het model van professionele organisatie-ontwikkeling, 
zoals prof. C. Zwart dat heeft uitgewerkt in zijn boek "Gericht veranderen van 
organisaties".  
 
Aldus maken studenten kennis met een breed scala van invalshoeken van 
de sociale veranderkunde. Het is een inleiding in de gehele breedte van de 
actuele wetenschappelijke en methodologische stand van zaken.  
 
2. Doelstelling van de hoofdstukken 4 en 5 
Het doel van deze oriëntatie in het persoonsgericht model is, dat studenten 
de wezenlijke kenmerken van het model en van de bijbehorende 
methodieken begrijpen.  
"Begrijpen" houdt onder andere in, dat zij de wezenlijke kenmerken van het 
model en van elke methodische benadering kunnen benoemen en dat zij de 
wezenlijke verschillen en overeenkomsten tussen dit model en het sociaal-
technologisch model kunnen aangeven. Bovendien houdt "begrijpen" in, dat 
studenten de standpunten van het model met voorbeelden kunnen 
illustreren. Deze voorbeelden kunnen zij o.a. halen uit de oefeningen en 
opdrachten die bij de opdrachten staan beschreven.  
  
Naast het begrijpen en kunnen toepassen van de stof is het de bedoeling dat 
studenten zich in de loop van het jaar een veranderkundige houding gaan 
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eigen maken die onmisbaar is voor het agogisch werken met individuen, 
groepen en organisaties. Een wezenlijk kenmerk van zo'n veranderkundige 
houding is het procesmatig kunnen denken in termen van verandering en 
ontwikkeling. 
 
De uitgebreide oriëntatie in agogische methoden kan voor studenten tevens 
een aanzet zijn om in de volgende studiejaren te komen tot een eigen keuze 
ten aanzien van bepaalde manier van werken. Daarnaast zal deze oriëntatie 
kunnen bijdragen aan het relativeren van die eigen keuze. Studenten gaan 
zien dat er in het agogisch werkveld heel wat meer te koop is dan één 
bepaalde methodiek kan bieden. 
 
3. Oriëntatie in het Persoonsgericht Model 
We beginnen met een inleiding in het veranderkundig denken dat ten 
grondslag ligt aan het model. Vervolgens komen, zoals gezegd, bij elk 
veranderkundig model een drietal agogische methodieken aan bod. Deze 
methodieken zijn gericht op het werken met individuen, met groepen of met 
de organisatie als geheel. 
Via het maken en bespreken van allerlei opdrachten, het bekijken van 
videobanden, het analyseren van enkele praktijksituaties, het oefenen 
middels een rollenspel, het bijhouden van het procesboek en het maken van 
de toets krijgen studenten en docent zicht op de verwerking van de stof. 
De bedoeling is dat je je belangrijkste leerervaringen van week tot week 
vastlegt in je procesboek. Voor een uitleg hiervan wordt verwezen naar 
hoofdstuk 2.  
 
4. Leerdoelen van de hoofdstukken 4 en 5 
De volgende leerdoelen staan in dit programma centraal. 
1. De student kan aangeven wat de wezenlijke kenmerken zijn van het 

persoonsgericht model. 
2. De student heeft kennis van de uitgangspunten, de analysemethode, de 

doelstellingen en de verschillende methoden van werken van dit 
veranderkundig model. 

3. De student kan de centrale kenmerken van de behandelde methodieken 
benoemen. 

4. De student kan de centrale kenmerken van het model met een voorbeeld 
illustreren. 

5. De student kan belangrijke verschillen en overeenkomsten tussen het 
persoonsgericht model en het sociaal-technologisch model benoemen. 

6. De student kan de voor hem/haar wezenlijke leermomenten met 
betrekking tot het veranderkundig model beschrijven. 

7. De student kan de inhoud van de geleerde stof in eigen woorden 
weergeven en in verbinding brengen met eigen opvattingen en ervarin-
gen. 

 
5. Verwerkingsopdrachten 
 
Opdracht: 
Student leest uit het boek paragraaf 4.1: "Vooronderstellingen en 
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uitgangspunten", pagina 137 tot 143 en noteert in het procesboek vragen die 
hij/zij hierover zou willen stellen in het werkcollege. 
 
Opdracht: 
Ga voor jezelf na wat het begrip "Persoonsgericht model" bij jou oproept. 
Vorm je een beeld van wat dit veranderkundig denken naar jouw verwachting 
zal inhouden. Maak hiervan een verslag ter grootte van één getypte pagina 
A4. Dit beeld kun je dan in een latere fase toetsen aan datgene wat je hebt 
gelezen over het persoonsgericht model. 
In het werkcollege wordt gekeken naar overeenkomsten en verschillen 
tussen de verwachte inhoud en de feitelijke inhoud van het persoonsgericht 
model. 
 
Opdracht: 
Student leest thuis uit het boek de paragrafen 4.2, 4.3 en 4.4, pagina 144 tot 
160. Noteer in je procesboek voor jezelf vragen over de tekst. 
 
Opdracht: 
1. Neem de samenvatting van het persoonsgericht model (zie boek pagina 

262 e.v.) en controleer bij elk standpunt of je het al of niet goed hebt 
begrepen. Noteer de nummers van de standpunten die je nog niet goed 
hebt begrepen. 

2. Geef bij elk standpunt aan in hoeverre je het er persoonlijk mee eens of 
oneens bent. Geef een cijfer 1 tot en met 5 (1= zeer mee oneens; 2= mee 
oneens; 3= er tussen in; 4= mee eens; 5= zeer mee eens). 

3. Geef per onderdeel (A1, A2, A3, B1, B2 enzovoort) een duidelijk voorbeeld 
van één of meerdere standpunten in dit onderdeel. Leg in dit voorbeeld 
een verbinding met je eigen opvattingen en ervaringen. 

 
Opdracht: 
Neem een bepaalde cliënt of een cliëntengroep voor ogen, waar je veel 
over weet uit eigen ervaring of waar je veel over hebt gelezen. 
1. Maak in ongeveer één pagina A4 vanuit het Persoonsgericht Model 

(PGM) een globale inhoudelijke analyse van de sociale situatie van 
deze persoon of groep personen (De vraag gaat dus niet over de 
werker). Ga in op drie, volgens het PGM essentiële begrippen of 
standpunten (niet de tussenkopjes in de tekst, want deze zijn te 
algemeen) betreffende het sociaal functioneren van deze cliënt, zoals 
beschreven in de paragrafen 4.2.2 en 4.3.2. 

2. Verantwoord bij elk begrip of standpunt waarom dat zo essentieel is 
volgens het PGM. Verwijs in je uitleg uitdrukkelijk naar de tekst in het 
boek. Doe dit bijvoorbeeld door middel van citaten uit de tekst. 
Beargumenteer ook deze verwijzing. 

3. Benoem twee kenmerkende verschillen tussen het persoonsgericht 
model en het sociaal-technologisch model met betrekking tot de 
manier waarop er wordt gekeken naar de samenwerkingsrelatie tussen 
werker en cliëntsysteem. Beargumenteer waarom dit in het licht van de 
beide modellen een kenmerkend verschil is. 

4. Maak vervolgens een lijstje met zes belangrijke vragen die een 
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agogisch werker zichzelf tijdens de intake-fase over de cliëntsituatie 
(dus niet over jou als werker) zou moeten stellen. 

5. Verantwoord ten slotte waarom elk van deze zes vragen vanuit het 
PGM gezien zo belangrijk is. 

 
Opdracht: 
Ga in op de volgende vragen: 
• Is het je duidelijk wat nomologisch denken inhoudt? Zou je een voorbeeld 

hiervan kunnen geven? 
• Wat betekent de zin 'Uit de eigen ervaring zal de onderzoeker ten slotte 

moeten concluderen dat die persoon zich ook werkelijk angstig voelt'? 
• De holistische benadering van de mens. Welke consequenties heeft dit 

naar de methodiek van agogisch handelen? 
• Is het begrip autonomie helder? Wat is het verschil met de opvatting van 

'autonomie' als onafhankelijk handelen? 
• Is helder wat de dialogisch-narratieve benadering inhoudt? Wat betekent 

dit voor de methodiek? 
 
Opdracht: 
Ik moet doen wat ik wil. 
We hebben dikwijls veel meer mogelijkheden om te kiezen dan waarvan 
we ons bewust zijn. Kiezen is te leren. Vandaar het volgende spel. Het 
duurt tien minuten. 
 
Voer de volgende opdracht uit: 
Tien minuten lang moet ik doen wat ik wil. Ik moet doen wat ik wil en 
daarbij niet alleen zorg dragen voor mezelf maar ook voor anderen. 
Bovendien moet ik elk ogenblik nauwkeurig controleren wat ik doe 
(lichamelijk, cognitief, emotioneel) en of ik werkelijk nog dat doe, wat ik wil 
doen. Zo niet, dan moet ik proberen te achterhalen wat ik doen wil en 
daartoe overgaan. 
De regel is niet: ik moet dat doen waar ik precies behoefte aan heb (wat mijn 
impulsen mij aandragen), maar dat wat ik doen wil. Wat ik doen wil, sluit ook 
mijn vermogen tot oordelen in en volgt niet precies mijn impulsen. 
 
De bedoeling van het spel is het persoonlijk vermogen te beslissen tussen ‘ik 
zou graag’, het innerlijk gebod ‘ik behoor’ en het aan de realiteit getoetste 
‘ik wil’ te trainen. Het spel is een oefening in het zich bewust worden van 
innerlijke motivaties en van de verantwoordelijkheid te beslissen, daarbij 
rekening houdend met de omgeving. 
 

Als het spel is uitgevoerd, vraag de studenten dan om een nabeschouwing 
op de volgende vragen: 
1. Heb je het spel uitgevoerd zoals het staat beschreven? Welke 

moeilijkheden ben je tegengekomen? 
2. Wat ben je te weten gekomen van jouw binnenwereld? Ben je 

tegenstrijdige verlangens op het spoor gekomen? Zo ja, welke? Zo nee, 
heb je weleens tegenstrijdige verlangens in andere situaties? Zo ja, kun 
je aangeven wat je daarmee doet? Zo nee, hoe zou dat komen, denk je? 
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3. Kijk eens terug naar je opdracht. In welke mate heb je jouw gedrag laten 
bepalen door ‘ik behoor’? Zou je het anders wensen? Hoe verloopt dat 
bepalen door ‘ik behoor’ in andere situaties? Zou je het anders wensen 
in de toekomst? Zo ja, hoe? Zo nee, op grond waarvan wens je 
handhaving van je gedrag? 
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Hoofdstuk 5: Enkele methodieken binnen het 
persoonsgericht model 
 
Opdracht: 
In het werkcollege gaan we kijken naar een videoband van de Rogeriaanse 
benadering van gespreksvoering. Dit is de eerste methodiek die we bij het 
persoonsgericht model behandelen. De methodiek heeft betrekking op het 
werken met individuen. 
Na het werkcollege noteer je in je procesboek wat je vond van de videoband 
en wat je in deze week hebt bijgeleerd over het persoonsgericht model. 
 
Opdracht: 
1. Welke vragen stel je jezelf of heb je jezelf gesteld m.b.t. de 

ingeoefende methodische vaardigheid: kunnen reflecteren op de 
manier waarop de drie houdingskenmerken - echtheid, empathie en 
onvoorwaardelijke positieve achting - in een gesprek met de cliënt 
wordt toegepast? 

2. Welke betekenis heeft deze vaardigheid nu meer specifiek voor jou 
zelf? Leg dus een relatie tussen deze vaardigheid en wie jij bent als 
persoon. 

3. Welke leerervaring heb je bij dit model opgedaan m.b.t. de ingeoefende 
vaardigheid? 

4. Wat zijn mogelijk sterke en zwakke punten van jezelf met betrekking tot 
de ingeoefende vaardigheid? 

5. Wat heb je bij dit model inhoudelijk gezien geleerd? Verwijs in je 
verwerking ook uitdrukkelijk naar inzichten in de literatuur. 

 
Opdracht: 
Zelfvertrouwen dat alleen gebaseerd is op de kwaliteit van de door jou 
geleverde prestaties is kwetsbaarder dan zelfvertrouwen, dat gebaseerd is 
op een werkelijk gevoel van eigenwaarde als persoon. ‘Ik ben goed zoals ik 
ben, nog onafhankelijk van wat ik presteer’, zo wordt in het 
Persoonsgericht model benadrukt. 
 
Beantwoord individueel de volgende vragen: 
1. Op welke aspecten is, naar jouw eigen opvatting, je gevoel van 

zelfvertrouwen vooral gebaseerd: op de kwaliteit van de door jou 
geleverde prestaties of op een werkelijk gevoel van eigenwaarde als 
persoon? Illustreer beide mogelijkheden met een voorbeeld uit je 
ervaringen 

2. Hoe zou je elk aspect kunnen herleiden naar ervaringen in je verleden? 
3. Welke conclusie trek je uit deze analyse naar het bovengenoemde 

standpunt? 
 
Opdracht: 
De student leest thuis uit het boek paragraaf 5.2: "Levend leren en de 
Themagecentreerde Interactie". Dit is de tweede methodiek die we bij het 
persoonsgericht model behandelen. De methodiek heeft betrekking op het 
werken met groepen.  
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Geef antwoord op de volgende vragen: 
1. Noem vijf belangrijke kenmerken waaruit blijkt dat Ruth Cohn kan 
   worden beschouwd als een vertegenwoordigster van het persoonlijk  
   groeimodel. 
2. In hoeverre is er in jouw leergroep of in een team waar jij momenteel 
   deel van uitmaakt, sprake van levend leren volgens de ideeën van 
   Cohn? 
3. Op welke punten vind jij deze methode van werken met groepen 
   belangrijk voor één van de drie studierichtingen aan onze opleiding? 
   Illustreer het belang met een voorbeeld uit je eigen ervaring. 
 
Na het werkcollege schrijf je in je procesboek op wat je in deze week hebt 
geleerd over het persoonsgericht model. Breng dit ook in verband met je 
eigen opvattingen en ervaringen. 
 
Opdracht: 
De student leest thuis uit het boek paragraaf 5.3: "Aandacht voor de mens in 
de organisatie". Deze paragraaf gaat over het werken met organisaties. 
Noteer de vragen over deze stof in je procesboek. 
 
Opdracht: 
Maak een duidelijk verslag van je reflexie op het rollenspel tussen Derek en 
de directeur, welk rollenspel je zelf met iemand (buiten het werkcollege om) 
gaat spelen. Het rollenspel staat beschreven in het boek op pagina 171 
(opdracht 5). 
 
Opdracht: 
Neem een organisatie of een plaatselijke gemeenschap waarin jijzelf 
werkzaam bent of bent geweest voor ogen. Beschrijf in hoeverre deze 
organisatie of dit samenlevingsverband volgens jou tegemoet komt aan de 
fundamentele behoeften van alle groepen mensen. Ga in op elk van de vijf 
basisbehoeften van Maslow (zie boek paragraaf 4.2). Illustreer elke behoefte 
met een positief bevestigend voorbeeld en met een negatief ontkennend 
voorbeeld. 
Trek op grond van deze analyse een conclusie met betrekking tot het 
functioneren van deze organisatie of dit samenlevingsverband, gezien vanuit 
het gezichtspunt van het persoonsgericht model. 
 
Opdracht: 
Beschrijf een duidelijke probleemsituatie die zich in een bepaalde organisatie 
of in een bepaalde buurt heeft voorgedaan. Het beste kun je een voorbeeld 
nemen uit je eigen ervaring, zodat je het nodige weet over de 
probleemsituatie en over de organisatie of de buurt waarbinnen deze 
probleemsituatie zich afspeelde. 
Als je deze probleemsituatie helder hebt beschreven, stel je je voor dat jij als 
agoog wordt gevraagd om deze probleemsituatie te helpen oplossen. Er 
wordt van jou gevraagd om een hoofdlijnenrapport over je plan van aanpak 
te schrijven. Het gaat hier dus niet om een oplossing voor het probleem, 
maar om de vraag hoe de probleemsituatie moet worden aangepakt. Ga in 
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op alle fasen van een professioneel-agogische aanpak, zoals Zwart 
onderscheidt.  
 
Opdracht: 
Neem de stof globaal nog eens door en controleer of je het persoonsgericht 
model inderdaad goed hebt begrepen. Noteer vragen die je in het laatste 
werkcollege nog zou willen stellen. 
In het werkcollege kunnen studenten vragen stellen over de hele stof. 
Daarna leggen we het schema van het sociaal-technologisch naast het 
schema van het persoonsgericht model (zie boek pagina 260 e.v.) en gaan 
we zoeken naar overeenkomsten en verschillen tussen beide denkrichtingen.  
 
We verdelen hiervoor de groep in vier subgroepen. De eerste subgroep 
maakt een analyse van de vóóronderstellingen en uitgangspunten van de 
twee modellen, de tweede subgroep van de doelstellingen van de beide 
modellen, de derde subgroep bestudeert de manier waarop de beginsituatie 
in beide modellen wordt geanalyseerd, en de vierde groep analyseert de 
methoden en technieken van de beide modellen. De vragen zijn: 
1. Waar liggen volgens jullie belangrijke overeenkomsten tussen de beide 
   modellen? 
2. Waar liggen volgens jullie belangrijke verschillen of tegenstellingen in 
   opvattingen? 
3. In hoeverre bijten de beide modellen elkaar of vullen ze elkaar volgens 
   jullie aan? 
Wanneer de subgroepjes hun werk hebben gedaan, kan er plenair tot 
uitwisseling van de informatie worden overgegaan. 
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Hoofdstuk 6: Het maatschappijkritisch model 
 
1. Verantwoording van de hoofdstukken 6 en 7 
Met name na de Tweede Wereldoorlog zagen we, zoals gezegd, een sterke 
professionalisering in het helpen en begeleiden van individuen, groepen en 
organisaties. De behoefte aan meer wetenschappelijk onderbouwde 
theorievorming van het agogisch werk groeide. De theoretici van het sociaal-
technologisch model speelden op deze behoefte in.  
In het vorige programma van de onderwijseenheid "Veranderkundige model-
len" zagen we dat dit sociaal-technologisch model reeds in de vorige twee 
eeuwen onder sterke kritiek staat van een meer humanistische richting in de 
veranderkunde, samengevat in de term "persoonsgericht model". Ook in de 
loop van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw kwam deze 
stroming sterk naar voren. 
Maar het sociaal-technologisch model heeft echter niet alleen onder kritiek 
gestaan van het persoonsgerichte, hermeneutisch model van denken, maar 
in de vorige eeuwen met name ook vanuit de maatschappij-kritische richting 
in de veranderkunde. Kritiek heeft deze richting niet alleen op de 
professionalisering en verzakelijking van het agogisch werk, maar ook op het 
dweilen met de kraan open, dat wil zeggen op de niet-structurele aanpak van 
de problemen van de klanten. Men vroeg meer aandacht voor de 
samenhang tussen de individuele menselijke nood en de structurele 
problemen van ons maatschappijsysteem. Gerard Donkers heeft dit in 
navolging van onder meer Van Beugen deze denkrichting samengevat onder 
de naam maatschappijkritisch model. 
 
Ook onder dit model zijn diverse benaderingswijzen bekend. In dit 
programma zullen de volgende benaderingswijzen aan de orde komen. 
Wat betreft het werken met individuen gaan we in op de hulpverlenings-
methodiek van de kritische psychologie. 
Wat betreft het werken met groepen bespreken we de methodiek van het 
ervarend leren van Paulo Freire. 
Wat betreft het werken met de organisatie als geheel gaan we in op de 
methodiek van de conflicthantering. 
 
Aldus maken studenten kennis met een breed scala van invalshoeken van 
de sociale veranderkunde. Het is een inleiding in de gehele breedte van de 
actuele wetenschappelijke en methodologische stand van zaken. 
 
2. Doelstelling van de hoofdstukken 6 en 7 
Het doel van deze oriëntatie in het maatschappijkritisch model is, dat studen-
ten de wezenlijke kenmerken van het model en van de bijbehorende 
methodieken begrijpen. Verwezen wordt naar de doelstellingen van de vorige 
hoofdstukken. 
 
3. Oriëntatie in het maatschappijkritisch model 
We beginnen met een inleiding in het veranderkundig denken dat ten 
grondslag ligt aan dit model. Vervolgens komen, zoals gezegd, bij elk 
veranderkundig model een drietal agogische methodieken aan bod. Deze 
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methodieken zijn gericht op het werken met individuen, met groepen of met 
de organisatie als geheel. 
Via het maken en bespreken van allerlei opdrachten, het bekijken van 
videobanden, het analyseren van enkele praktijksituaties, het oefenen 
middels een rollenspel, het bijhouden van het procesboek en het maken van 
de toets krijgen studenten en docent zicht op de verwerking van de stof. 
 
De bedoeling is dat je je belangrijkste leerervaringen van week tot week 
vastlegt in je procesboek. Voor de bedoeling en opzet hiervan wordt 
verwezen naar de vorige hoofdstukken.  
 
4. Leerdoelen bij de hoofdstukken 6 en 7 
De volgende leerdoelen staan in dit programma centraal. 
1. De student kan aangeven wat de wezenlijke kenmerken zijn van het 

maatschappijkritisch model. 
2. De student heeft kennis van de uitgangspunten, de  analysemethode, de 

doelstellingen en de verschillende methoden van werken van dit 
veranderkundig model. 

3. De student kan de centrale kenmerken van de behandelde methodieken 
benoemen. 

4. De student kan de centrale kenmerken van het model met een voorbeeld 
illustreren. 

5. De student kan belangrijke verschillen en overeenkomsten tussen het 
maatschappijkritisch model, het persoonsgericht model en het sociaal-
technologisch model benoemen. 

6. De student kan de voor hem/haar wezenlijke leermomenten met   
betrekking tot het veranderkundig model beschrijven. 

7. De student kan de inhoud van de geleerde stof in eigen woorden 
weergeven en in verbinding brengen met eigen opvattingen en ervarin-
gen. 

 
5. Verwerkingsopdrachten 
 
Opdracht: 
Lees thuis uit het boek paragraaf 6.1: "Vóóronderstellingen en uit-
gangspunten" en noteert in het procesboek vragen die je hierover zou willen 
stellen in het werkcollege. 
 
Opdracht: 
Ga voor jezelf na wat het begrip "maatschappijkritisch model" bij jou oproept. 
Vorm je een beeld van wat dit veranderkundig denken naar jouw verwachting 
zal inhouden. Maak hiervan een verslag ter grootte van één getypte pagina 
A4. Dit beeld kun je dan in een latere fase toetsen aan datgene wat je hebt 
gelezen over het maatschappijkritisch model. 
 
Opdracht: 
Persoonlijke missie verhelderen. 
Laat de studenten een beschrijving maken van hun persoonlijke missie. Een 
persoonlijke 'missie' omvat de centrale, op de omgeving gerichte, waarden 
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en idealen van een persoon. Vraag hen om in te gaan op opleiding, werk, 
privé-situatie, vrienden en politiek. 
 
Opdracht: 
Haal duidelijke voorbeeldsituaties uit jullie eigen ervaringen om de volgende 
stelling uit het maatschappijkritisch model te illustreren. De stelling  luidt: 
"Niet zozeer de verandering van het bewustzijn van mensen bepaalt de 
verandering van hun situatie (zijn); het ligt eerder omgekeerd: de verandering 
van de maatschappelijke situatie (zijn) bepaalt veeleer de verandering van 
hun bewustzijn". 
 
Opdracht: 
1. Benoem alle kenmerken van wat 'dialectisch-materialistisch denken' 

inhoudt. 
2. Geef een helder voorbeeld van dialectisch-materialistisch denken. 
3. Verantwoord je voorbeeld aan de hand van de genoemde kenmerken 

van dit begrip. 
4. Beschrijf en beargumenteer twee belangrijke richtlijnen die je uit deze 

manier van denken kunt afleiden naar het methodisch handelen van 
agogen. 

5. Maak duidelijk in hoeverre jij zelf 'dialectisch'-materialistisch' denkt of zou 
willen denken. 

 
Opdracht: 
Lees paragraaf 6.2: "Analyse van de beginsituatie" en noteer vragen over de 
stof in je procesboek. Ga in op de volgende punten: 
1. Schrijf een verhaal over een situatie, waarin je hebt ervaren dat je als 
   lid van een groep (als vrouw, als werknemer, als kind, als lid van een 
   ethnische groepering, als homosexueel of als leerling) onnodig  
   afhankelijk werd gehouden of onderdrukt. In hoeverre was er in die 
   situatie sprake van individualisering en uitstoting? 
2. In hoeverre kon jij veranderingen aanbrengen in die situatie en heb je 
   je ertegen verzet? 
3. In hoeverre heb je daarin steun en solidariteit van andere mensen 
   ervaren? 
4. Wat betekenen deze ervaringen nu voor de manier waarop jij in je 
   werk begeleiding zou willen geven aan mensen? 
 
Opdracht: 
Neem een bepaalde cliënt of groep potentiële cliënten voor ogen, 
bijvoorbeeld alleenstaande ouderen, drugsverslaafden, een meisje dat op 
school wordt gepest, een allochtone jongere of een gehandicapte vriendin. 
1. Maak nu vanuit het Maatschappijkritisch model (PKM) een globale 

analyse van de sociale situatie van deze cliënt(en). Ga in op twee 
volgens het MKM essentiële aspecten van de 'verkenning persoon-en-
situatie' en twee essentiële aspecten van 'doelbepaling' (zie de 
paragrafen 6.2.2 en 6.3.2 en 6.3.3)  
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2. Verantwoord waaròm elk aspect voor dit model zo essentiëel is en 
verwijs in deze verantwoording ook uitdrukkelijk naar de tekst van het 
boek. Doe dat bijvoorbeeld in de vorm van citaten. 

3. Maak vervolgens een lijstje met zes belangrijke vragen die een 
agogisch werker zichzelf tijdens de intakefase over de cliëntsituatie 
(dus niet over de werkerr zelf) zou moeten stellen. 

4. Verantwoord ten slotte waarom elke vraag vanuit het PKM gezien zo 
belangrijk is. Verwijs ook hier in je uitleg uitdrukkelijk naar de tekst in 
het boek en beargumenteer deze verwijzing. 

 
Opdracht: 
Neem één van uw belangrijkere eigenschappen of drijfveren in je gedachte – 
een bepaald ‘ik’ van je – en beschrijf een bepaalde situatie waarin deze 
eigenschap of drijfveer sterk naar voren kwam.  
Geef daarna antwoord op de volgende vragen: 
a. In welke sociale rollen komt deze eigenschap of drijfveer het meest sterk 

en in welke rollen het minst sterk naar voren? Overweg allerlei sociale 
rollen die je vervult in privé en openbaar leven 

b. Hoe verklaar je dit verschil? 
c. Welke conclusies trek je uit dit onderzoekje naar de vraag ‘Wat is mijn 

sociale identiteit’? Leg uitdrukkelijk relaties met drie begrippen of 
standpunten uit de tekst van de hoofdstukken 6 en 7. 

 
Opdracht: 
Beantwoord de volgende vragen: 
• In hoeverre bevorderen jouw levensomstandigheden de bevrediging van 

elk van de zeven existentiële behoeften van Erich Fromm? Controleer op 
deze manier in hoeverre elke behoefte helder is. 

• Zijn de twee arbeidsproducten duidelijk? 
• Geef een voorbeeld van individualisering. 
• Geef een voorbeeld van de spanningsverhouding tussen behoeften en 

belangen. 
• Zijn de kenmerken van bewustwording duidelijk? 
 
Opdracht: 
Welke vragen stel je jezelf of heb je jezelf gesteld m.b.t. de ingeoefende 
methodische vaardigheid: het probleem zorgvuldig en kritisch onderzoeken 
door de sociale context bij de probleemanalyse te betrekken? 
1. Welke betekenis heeft deze vaardigheid nu meer specifiek voor jou 

zelf? Leg dus een relatie tussen deze vaardigheid en wie jij bent als 
persoon. 

2. Welke leerervaring heb je opgedaan m.b.t. de ingeoefende 
vaardigheid? Wat zijn mogelijk sterke en zwakke punten van jezelf met 
betrekking tot deze vaardigheid? 

3. Wat heb je inhoudelijk gezien geleerd? Verwijs in je verwerking van de 
colleges ook uitdrukkelijk naar inzichten in de literatuur. 

De bedoeling is dat je op deze manier systematisch toewerkt naar een 
zelfbeoordelingsverslag. In dat verslag beoordeel je jezelf kritisch – op 
zowel sterke als zwakke punten – aan de hand van de ingeoefende 
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vaardigheden.  
 
Opdracht: 
Een belangrijk thema in het maatschappijkritisch model gaat over 
zorgvuldig en kritisch onderzoek doen als voorwaarde om tot een goede 
aanpak van de problemen te komen. 
1. Vertel een ervaring over een situatie waarin je hebt ervaren dat je als 

lid van een groep (als vrouw, als kind, als werknemer, als lid van een 
ethnische groepering, als homoseksueel) onnodig afhankelijk of klein 
werd gehouden. 

2. In hoeverre was er in dit situatie sprake van individualisering en 
uitstoting? 

3. Wat vind jij van de stelling, dat veel agogisch werk 'dweilen met de 
kraan open' is, als het probleem wordt te veel wordt geïndividualiseerd 
en uit zijn maatschappelijke context wordt gehaald? 

4. Als je veranderkundig handelen opvat als een voortdurend 
hypothesevormend en hypothesetoetsend bezig zijn, wordt het werk 
dan niet een te rationeel en afstandelijk gebeuren? 

5. Volgens het MKM verlopen leerprocessen van mensen dikwijls wat 
chaotisch, schoksgewijs, via vallen en opstaan, met periodes van 
versnelling en terugval. In hoeverre ben jij het hiermee eens? Kun je 
voorbeeld hiervan noemen? 

 
Opdracht: 
Lees uit het boek de paragrafen 6.3 en 6.4 en noteer vragen over de stof in 
je procesboek. 
Geef daarna een goede samenvatting van wat in het maatschappijkritisch 
model wordt verstaan onder het begrip bewustwording. Illustreer daarna in 
ongeveer één getypte pagina A4 de centrale kenmerken van dit begrip aan 
de hand van een verhaal uit je eigen leven. 
 
Opdracht: 
Lees de volgende tekst. 
“De agogisch werker in het bedrijf heeft een soortgelijk beeld van een 
'gezonde verhouding tussen mensen' en past het toe op het thema 
solidariteit. Ze kritiseert de afdeling van het bedrijf waar Tonny werkt, 
omdat er te veel een 'solidariteitsnorm' zou heersen: elkaar onvoor-
waardelijk steunen en alles van elkaar bespreekbaar stellen. De werker 
vindt dat Tonny niet steeds dit beschermende groepje van collega's moet 
opzoeken, maar ook eens met andere collega's moet optrekken. Tonny 
moet duidelijker haar grenzen trekken, zo van: 'Jullie mogen zo dichtbij 
komen, maar niet dichterbij, want dan overschrijdt je mijn grenzen', aldus 
de werker. Als Tonny bijvoorbeeld geen zin heeft om met collega's over 
haar privé-leven te vertellen, dan moet ze dat ook niet doen, ook al doen 
de anderen dat dan wel. Ze moet ook afleren om een ander bij het werk te 
helpen en dan haar eigen werk te laten liggen.Wat de agogisch werker 
kritiseert is, dat Tonny veel over zichzelf tegen haar collega's vertelt waar 
ze later spijt van heeft, omdat het haar niets oplevert. Ze kritiseert het 
opkomen voor de ander, omdat je die ander zielig vindt. Ze kritiseert het 
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medelijden hebben met een ander, zonder dat het iets voor zichzelf aan 
resultaat oplevert. Ze kritiseert het op de schouders nemen van de 
problemen van een ander, als je dat eigenlijk niet wilt maar slechts doet om 
aardig gevonden te worden. Ze kritiseert het naar anderen luisteren vanuit 
een plichtsgevoel, terwijl men eigenlijk geen interesse heeft. De werker 
zegt: 
"Dat was geen manier van communiceren die de individualiteit van de 
verschillende mensen goed tot hun recht liet komen. (..) Er was daar op die 
afdeling eigenlijk helemaal geen gezamenlijkheid of solidariteit. (..) Van 
Tonny uit was het meer een gedwongen binding. En daarom had ze ook 
zoiets van: Als ik een andere baan kan krijgen, dan ben ik hier weg. Ze 
voelde zich daar aan niets gebonden. In die negatieve sfeer deed ze mee. 
Maar ze voelde zich daar niet prettig bij". 
De agogisch werker vindt het dus niet goed, dat de werknemers elkaar 
alleen maar bevestigen in hun negatieve gevoelens. Het is normaal en 
logisch, dat Tonny niet meepraat over zaken in het privé-leven waar ze 
liever niet over praat. De manier van communiceren moet authentiek zijn, 
zodat de eigenheid van ieder erin tot zijn recht kan komen en men elkaar 
niet dwingt tot solidariteit”. 
 
Ga nu met de groep in op de volgende vragen: 
1. Welke tegengestelde opvattingen van ‘solidariteit’ komen in dit 

tekstfragment naar voren? 
2. In hoeverre zijn jullie het wel of niet eens met de opvatting van de 

agogisch werker? 
3. Welk advies zouden jullie als agogische werkers aan Tonny geven? 
 
Opdracht: 
1. Neem de samenvatting van het politiserend model (zie boek pagina 
   264 e.v.) en controleer bij elk standpunt of je het al of niet goed hebt 
   begrepen. Noteer de nummers van de standpunten die je nog niet goed 
   hebt begrepen. 
2. Geef bij elk standpunt aan in hoeverre jij het er persoonlijk mee eens 
   of oneens bent. Geef cijfer 1 tot 5 (1= zeer mee oneens;  
   2= mee oneens; 3= er tussen in; 4= mee eens; 5= zeer mee eens; 
   weet niet= 0). 
3. Geef per onderdeel (A1, A2, A3, B1, B2 enzovoort) een duidelijk 
   voorbeeld van één of meerdere standpunten in dit onderdeel. Leg in dit 
   voorbeeld een verbinding met je eigen opvattingen en ervaringen. 
 
In het werkcollege kunnen vragen worden gesteld ter verduidelijking van de 
standpunten die de studenten nog niet goed hebben begrepen. Het doel 
hiervan is: controleren of iedereen het model ook echt heeft begrepen. 
Daarnaast proberen we bij elk onderdeel een helder voorbeeld te noemen en 
gaan we in op onze eigen opvattingen en ervaringen in deze. 
 
Na het werkcollege kijk je terug en toets je of je verwachtingen over het 
model al of niet overeenkomen met datgene wat je tot nu toe over het model 
hebt geleerd. 
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Opdracht: 
Draai de videoband 'Een geregeld bestaan'. Deze videoband sluit aan bij 
het thema ‘verwevenheid van materiële en immateriële hulpverlening’ en bij 
het thema macht in de hulpverlening. Met name ook de voorwaardelijkheid 
in de hulpverlening komt als centraal thema naar voren. Tevens kan de 
discussie over het thema bevorderen van zelfregulering via deze band 
meer diepgang krijgen. Vragen kunnen worden gesteld, zoals: 

1. Wat is nu precies ‘de materiële positie’ van dit gezin?  
2. Welke materiële en immateriële aspecten laten zich hierbij 

onderscheiden? 
3. Hoe verhouden dwang en pressie zich tot een agogische (niet 

bevoogdende opvoedkundige) benadering? 
4. Waar zit in de opstelling van de agogisch werker de ‘verleiding tot 

zelfsturen’? 
5. Hoezo kan ‘kwetsen en dwingen aanzetten tot meer zelfsturing’? 
 
Opdracht 
Vraag studenten een essay te schrijven over de volgende opdracht: 
 
In het maatschappijkritisch model wordt onder meer kritiek gegeven op 
professionals: 

• dat zij te veel gericht zijn op oplossen van individuele problemen 
(curatief in plaats van preventief) 

• dat zij de omgeving vaak te eng verstaan en enkel tot het gezin,  
groep of organisatie beperken en niet breder kijken 

• dat er te weinig aandacht is voor de materiële positie van cliënten. 
In hoeverre ben jij het – op grond van jouw eigen kennis van en ervaringen 
met het agogisch werk – met deze drie kritiekpunten wel of niet eens? 
 
Schrijf hierover een essay waarin je ook voorbeelden, inzichten uit andere 
literatuur en ervaringen verwerkt op een zodanige manier, dat jouw 
argumenten anderen zullen overtuigen van je standpunt. 
De essays kunnen met andere studenten in de werkgroep worden 
uitgewisseld en besproken. 
 
Opdracht: 
Maak individueel de volgende opdracht: 
a. Beschrijf enkele situaties waarin je de afgelopen tijd bezig bent geweest 

om jouw positie (als student, werknemer, vriend(in) enzovoort) te 
verbeteren 

b. Overweeg kritisch wat je de afgelopen tijd wel of niet hebt bijgedragen 
aan verbetering van (1) jouw materiële positie, (2) je immateriële of 
sociale positie en (3) je politieke positie. Motiveer telkens je antwoord ten 
aanzien van elk positie-aspect en verwijs bij elk aspect tevens 
uitdrukkelijk naar een belangrijk begrip of standpunt in de tekst van de 
hoofdstukken 6 en 7. Benoem telkens dit begrip of standpunt 

c. Geef ten slotte aan wat jouw belangrijkste conclusies zijn naar jouw 
eigen positiebeïnvloedend handelen en wat je daarin verbeterd zou willen 
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zien. 
 
Opdracht: 
Analyse van je positie als student. 
Een wenselijke positie van cliënten is in de ogen van kritische professionals: 

• een positie waarin aan bepaalde materiële voorwaarden is voldaan 
• een positie waarin de betrokkenen zelf ook een zekere invloed op 

hun omgeving kunnen uitoefenen 
• een positie in het netwerk van relaties, die door de betrokkenen ook 

als persoonlijk bevredigend en gelijkwaardig wordt ervaren. 
In hoeverre vind je dat jouw positie als student aan deze criteria voldoet? 
 
Opdracht: 
Oefening in verdieping en verbreding van de probleemanalyse. 
Voer met de werkgroep de volgende rollenspelen uit: 
 
Casus gezin Hendriks 

Linda Hendriks is 40 jaar. Zij is 22 jaar getrouwd met Piet Hendriks (44 
jaar). Samen hebben ze twee kinderen: een zoon van 22 jaar en een zoon 
van 15 jaar. Piet werkt als monteur bij een garage en Linda heeft vier 
poetsadressen. 

Op advies van een schoonzus neemt Linda contact op met het Algemeen 
Social work. Eigenlijk weet ze helemaal niet wat ze daarvan kan verwachten. 
Tot nu toe heeft ze haar problemen altijd alleen opgelost. Piet weet nog niet 
dat ze vandaag een eerste gesprek heeft. Hij zou haar voor gek verklaren. 
 
De thuissituatie is al lange tijd gespannen. Linda en Piet hebben veel ruzie. 
De ruzies gaan over geld, drank en de kinderen. Tijdens zo’n ruzie gaat het 
volgens Linda altijd hetzelfde. Linda probeert iets te bespreken; Piet gaat 
zichzelf verdedigen en als het dan te erg wordt, stapt hij in zijn auto en 
verdwijnt. 
Zoon Henk (22 jaar) is gehandicapt. Hij zat tot voor kort op de sociale 
werkplaats voor (verstandelijk) gehandicapten. Dat beviel uitstekend. Maar 
de sociale werkplaats wil meer marktgericht gaan werken. Daardoor moeten 
er de laatste tijd steeds hogere eisen worden gesteld aan de productiviteit 
van de werknemers. Het gevolg is, dat o.a. Henk, die op deze werkplaats is 
aangewezen, daar niet meer terecht kan. Er wordt nu voor hem een plaats 
gezocht in een dagverblijf. 
Zoon Bart is 15 jaar en zit in de derde klas van de HAVO. Hij trekt zich vaak 
terug op zijn kamer of gaat naar vrienden. 
 
De situatie is nu zodanig, dat Linda niet meer weet of ze nog wel voldoende 
van Piet houdt. Ze heeft al een paart keer overwogen om een tijdje thuis weg 
te gaan, maar ze durft de stap niet te zetten. Op dit moment voelt ze zich 
alleen nog maar lusteloos, blijft lang in bed liggen en moet soms zomaar 
ineens huilen. 
 
Linda en Piet zijn op jonge leeftijd getrouwd, omdat Linda zwanger was. 
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Hoewel het niet echt gepland was, was ze blij dat ze thuis om een legitieme 
reden weg kon. Omdat Piet ouder was en al een aantal jaren werkte, konden 
ze een kleine huisje huren. 
Linda heeft een goed contact met haar moeder en een slecht contact met 
haar vader. Haar vader heeft een aannemersbedrijf. Hij vond het sociale 
milieu waar Piet uit komt eigenlijk maar niks. Hij had voor zijn dochter iets 
anders in petto. 
Over Piet vertelt Linda onder meer: Piet is geen prater. Hij is een beetje een 
rouwdouwer. Met de kinderen heeft hij vooral contact over hobby’s. Op het 
werk functioneert hij goed. Hij drinkt soms te veel, vooral op zondag na het 
voetbal. Hij is gek op auto’s en besteed daar erg veel (te veel) geld aan. Ze 
hebben samen een lening afgeseloten om de BMW die ze nu rijden te 
kunnen kopen. Hoewel deze lening nog niet is afbetaald, praat Piet alweer 
over een nieuw model. 
Linda vindt zichzelf naar de kinderen strenger dan Piet. Zij trekt zich naar 
eigen zeggen hun lot meer aan. Vooral het probleem met Henk gaat haar 
aan het hart. Piet vindt in haar ogen alles al gauw goed. Ze denkt dat dat 
komt, omdat hij geen gezeur aan zijn hoofd wil. En als hij boos wordt, dan 
kun je maar beter uit zijn buurt blijven. 
De laatste tijd leven ze ieder hun eigen leven. Piet werkt veel over en Linda 
zoekt haar steun bij haar familie. Vrijen doen ze al lang niet meer. Soms gaat 
Linda naar het bed op zolder. 
 
De opdracht is als volgt: 
 
1e stap: Het eerst gesprek met de cliënt 
In de studentgroep worden allereerst de rollen verdeeld. Een student speelt 
voor cliënt (Linda) en probeert zich zo goed mogelijk in te leven in de 
situatie. Een andere student is de social worker. Hij probeert de problemen 
van het gezin en de gezinsleden zo helder mogelijk op tafel te krijgen. De 
andere studenten observeren de manier waarop de probleemsituatie wordt 
verkend en geanalyseerd. 

 
2e stap: Tussentijdse analyse 
Studenten analyseren (bijvoorbeeld in drietallen) de situatie. Deze analyse 
resulteert in een aantal nieuwe vragen die in het vervolg-gesprek gesteld 
kunnen worden in het kader van een verdieping en verbreding van de 
analyse van de probleemsituatie.  
Alvorens het tweede gesprek wordt gevoerd, formuleren studenten de 
belangrijkste vragen en aandachtspunten voor het vervolggesprek. 
 
3e stap: Vervolg-gesprek met de cliënt 
De helper legt in dit vervolg-gesprek een verbinding met het eerste gesprek 
door bijvoorbeeld te vragen: ‘Hoe vond u achteraf gezien het vorige 
gesprek?’ Hij vraagt ook naar wat er sinds het vorige gesprek mogelijk aan 
nieuwe ontwikkelingen heeft voorgedaan. 
 
De observatoren letten op de volgende punten: 
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1. Werd er evenwichtig aandacht besteed aan zowel materiële als 
immateriële aspecten en aan de verbinding tussen beide? 

2. Was er sprake van een voldoende brede verkenning van de 
probleemsituatie?  

3. Welke aspecten van de maatschappelijke positie van de gezinsleden 
kwamen naar voren? 

4. Welke aangrijpingspunten liggen mogelijk in deze casus voor 
belangenbehartiging in de zin van: ‘beïnvloeding van de sociale 
omgeving van cliënten in overleg en in samenwerking met de cliënten’? 

5. Was er sprake van voldoende verdieping in de analyse van de 
probleemsituatie? Stelde de helper als vervolg op een vraag ook 
voldoende doorvragen of bleef de probleemverkenning mogelijk te 
algemeen? 

6. Welke structurele problemen in de samenleving zijn in deze individuele 
problematiek herkenbaar? 

 
4e stap: Nabespreking 
De nabespreking vindt plaats aan de hand van de observatievragen. Probeer 
in de nabespreking ook relaties te leggen naar de tekst. 
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Hoofdstuk 7: Enkele methodieken binnen het 
maatschappijkritisch model 
 
Opdracht: 
Lees thuis uit het boek paragraaf 7.1: "Therapie en hulpverlening" en noteer 
de vragen over de stof in je procesboek.  
Onderzoek daarna in de casus Lothar centrale kenmerken van het 
maatschappijkritisch model. Beschrijf helder en duidelijk vijf essentiële 
kenmerken van het model in deze casus. 
 
Na het werkcollege noteer je in je procesboek waarin de hulpverlenings-
methoden van het sociaal-technologisch model en het persoonsgericht 
model volgens jou zich onderscheiden van die van het maatschappijkritisch 
model. 
 
Opdracht: 
Lees uit het boek paragraaf 7.2 Ervaringsleren en noteer de vragen over de 
stof. 
Maak daarna de volgende opdracht. 
1. Maak een codificatie (foto, tekening, situatischets enzovoort) om bij een 

bepaald thema te gebruiken in een groep op je werk of op school. Zorg 
evoor dat de codificatie een concrete situaties is en een grenssituatie 
uitbeeldt. 

2. Ga nu kritisch vanuit een afstand, vanuit de ideeën van Paulo Freire, je 
eigen codificatie beoordelen aan de hand van elk van de vijf criteria voor 
een goede codificatie zoals die in deze paragraaf staan beschreven.  

3. Geef in je reflexie bij elk criterium zowel een positief als een negatief 
beoordelingspunt.  

 
Eén student wordt gevraagd om een codificatie te maken die geschikt is om 
te gebruiken in de eigen leergroep. De betreffende student vermenigvuldigt 
voor iedereen zijn codificatie en gaat met de groep te werk volgens de vier 
stappen zoals die in de tekst staan beschreven. 
 
Opdracht: 
Neem een conflictsituatie tussen partijen in een organisatie, een conflict dat 
door iemand is begeleid. Ga nu onderzoeken hoe de begeleider dit 
aanpakte, gezien vanuit de kritisch-agogische benadering. Het is ook 
mogelijk dat jij zelf die conflictbegeleider bent. Beantwoord de volgende 
vragen: 
1. In hoeverre werd de conflictsituatie (persoon en situatie) inhoudelijk 

grondig onderzocht en werd de institutionele en maatschappelijke 
omgeving daar naar jouw oordeel voldoende bij betrokken? Wat was in 
deze de rol van de conflictbegeleider? Benoem één standpunt uit de 
tekst bij deze taak en pas dit toe op je voorbeeldsituatie. 

2. Werd er gewerkt vanuit een gezamenlijke en openlijke aanpak van het 
conflict? Wat was op dit punt de inbreng van de begeleider? Benoem één 
standpunt uit de tekst bij deze taak en pas dit toe op je voorbeeldsituatie. 

3. In hoeverre werd de 'zwakkere' partij in het conflict ondersteund om zelf 
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de gewenste verandering tot stand te brengen? Benoem één standpunt 
uit de tekst bij deze taak en pas dit toe op je voorbeeldsituatie. 

4. Op welke manier was de begeleider confronterend? Was er voldoende 
sprake van een evenwicht tussen afstand en betrokkenheid? Benoem 
één standpunt uit de tekst bij deze taak en pas dit toe op je 
voorbeeldsituatie. 

 
Opdracht: 
Lees thuis uit het boek paragraaf 7.3: "Begeleiden van conflicten" en noteer 
vragen over de stof. 
Maak daarna de volgende opdracht: 
Je hebt wellicht ooit in je leven gewerkt in een bedrijf of daar stage gelopen. 
Mogelijk werk je misschien ook op dit moment in een of ander bedrijf of 
instelling. Maak een zo reëel mogelijk observatieverslag van de werknemers 
met wie jij hebt samengewerkt of momenteel samenwerkt en ga in dat 
verslag in op de volgende punten: 
1. Geef een beschrijving van de indruk die je hebt over de mate van  

tevredenheid bij deze werknemers. Illustreer je indruk met enkele fèitelijke 
observaties en gesprekken die je hebt gevoerd. 

2. Welke vormen van openlijk en stil verzet tegen de verhoudingen in de 
organisatie ben je tegengekomen? Typeer kort de situaties. 

3. Hoe werd door leidinggevende functionarissen met dit verzet omgegaan? 
4. Wat zou er in deze aanpak moeten worden verbeterd, als je kijkt naar wat 

je in paragraaf 7.3 van het boek hebt gelezen? Noem twee punten. 
 
Opdracht: 
Doe met de groep het volgende rollenspel over onderhandelen. 
 
Je doet in het weekend schappen vullen in een Grootwinkelbedrijf. Je krijgt 
10 gulden per uur. Je wilt 15 gulden per uur. Hoe pak je dit aan? Je hebt een 
gesprek met je werkgever. 
Verdeel de rol van werknemer, werkgever en observatoren. 
De observatoren observeren zowel het onderhandelingsgedrag van de 
werkgever als dat van de werknemer. 
 
Vragen ter observatie: 
1. Wat is er door werkgever en door werknemer bereikt met betrekking tot 

positieverbetering in materiële, politieke en sociale zin? 
2. Welke onderhandelingstactieken worden in dit gesprek gehanteerd door 

de werkgever en de werknemer? 
3. Wat is volgens jou de waarde van een strategisch handelingsmodel in 

vergelijking met een communicatief handelingsmodel, als het gaat om 
positiebeïnvloeding? 

 
Opdracht: 
Neem de stof globaal nog eens door en controleer of je het 
maatschappijkritisch model inderdaad goed hebt begrepen. Noteer vragen 
die je in het laatste werkcollege nog zou willen stellen. 
In het werkcollege kunnen studenten vragen stellen over de hele stof. 
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Daarna leggen we de schema's van het sociaal-technologische model, het 
persoonsgericht model en het maatschappijkritisch model naast elkaar en 
gaan we zoeken naar overeenkomsten en verschillen tussen de drie 
veranderkundige modellen. 
 
We verdelen hiervoor de groep in vier subgroepen. De eerste subgroep 
maakt een analyse van de vóóronderstellingen en uitgangspunten van de 
drie modellen, de tweede subgroep van de doelstellingen van de modellen, 
de derde subgroep bestudeert de manier waarop de beginsituatie in de drie 
modellen wordt geanalyseerd, en de vierde groep analyseert de methoden 
en technieken van de modellen. De vragen zijn: 
1. Waar liggen volgens jullie belangrijke overeenkomsten tussen de drie 
   modellen? 
2. Waar liggen volgens jullie belangrijke verschillen of tegenstellingen in 
   opvattingen? 
3. In hoeverre bijten de drie modellen elkaar of vullen ze elkaar volgens 
   jullie aan? 
Wanneer de subgroepjes hun werk hebben gedaan, kan er plenair tot 
uitwisseling van de informatie worden overgegaan. 


