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Oplossingsgericht werken met fotokaarten 
 
Met fotokaarten maak je op een andere manier contact in begeleidings- en 
coachingsgesprekken.  
 
Door jongeren vrij te laten associëren naar aanleiding van pure beelden, komt het 
(sneller) tot een dieper gesprek dan het geval is zonder het gebruik van materialen.  
 
De jongere zal vanuit zijn of haar eigen leef- en denkkader reageren. Zaken die 
hem of haar bezig houden en anders wellicht niet of pas (veel) later ter sprake 
zouden komen, krijgen gelijk de aandacht. 
 
De fotokaarten werken bijzonder goed bij een oplossingsgerichte aanpak. Bij het 
inzetten van fotokaarten staat niet het probleem centraal, maar de oplossing. Door 
groeivragen (zie ‘Oplossingsgericht aan de slag met fotokaarten en werkbladen’) te 
stellen en aansluitend samen te onderzoeken wat nodig is om van de huidige 
situatie in de gewenste situatie te komen, komt de leerling in beweging. 
 
De fotokaartenset is bruikbaar voor kinderen vanaf 10 jaar. 
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Oplossingsgericht aan de slag met 
fotokaarten en werkbladen 
 

1. Leg ongeveer 20 foto’s open op tafel. 
2. Vraag de jongere de foto’s te bekijken. Laat de jongere vervolgens 2 foto’s 

uitkiezen op basis van 1) hoe de jongere zich nu voelt en 2) hoe de jongere 
zich zou willen voelen. Maak dit concreet. Bijv.: Hoe voel je je nu als je aan 
school denkt? En: Hoe zou je je willen voelen als je aan school denkt? 

3. Leg foto 1 naast het werkblad Sarcofaag en laat de leerling vertellen wat 
maakt dat hij deze foto gekozen heeft. Sta stil bij de emoties die dit 
oproept. Stel open vragen en luister zorgvuldig naar wat de leerling vertelt 
over de huidige situatie. Welke kernwoorden vatten zijn verhaal samen? 
Laat de leerling de cartouches invullen. Blijf bij deze foto! 

4. Ga vervolgens met de aandacht naar foto 2. Wat maakt dat de jongere deze 
foto heeft gekozen? Wat zegt deze foto over de gedroomde situatie? Wat is 
er anders? Welk gevoel roept het idee op dat deze situatie werkelijkheid zou 
zijn? Laat de leerling het werkblad Klimaatverandering invullen.  

5. Leg foto 2 op het werkblad Snelweg. Hoe kan de jongere van de huidige 
situatie (foto 1) naar de gewenste situatie (foto 2) komen? Wat is er voor 
nodig om een beetje in die richting te komen? Laat hem kernwoorden op 
de wegen schrijven. 

6. Onderzoek vervolgens samen wat (een) concrete eerste stap(pen) zou(den) 
kunnen zijn. Houd de eerste stap(pen) klein en haalbaar. Bespreek met de 
jongere hoe hij of zij weet dat het doel behaald is. En vraag: Hoe merk ik dat 
je je doel behaald hebt? Wat is er anders als je deze eerste stap(pen) 
genomen hebt? Laat de jongere de eerste stap(pen) opschrijven op het 
werkblad Groei. 
 
Vervolggesprek 

7. In het vervolggesprek pak je opnieuw de eerder gekozen foto’s erbij. Laat 
de jongere een korte samenvatting van de tussenliggende periode. Wat is 
er gelukt? Successen zijn er om te vieren! Vul samen het werkblad Feest in. 

8. Bespreek vervolgens wat er nog niet gelukt is. Hoe komt het dat dit nog niet 
gelukt is? Wat heeft de jongere nodig om te komen waar hij of zij komen 
wil? Wat is goed om te doen? Wat juist beter niet? Laat het werkblad 
Verkeersborden invullen.  
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Er zijn 5 verschillende verkeersborden: 

a. Je mag hier niet … borden. Deze zijn rond en hebben een rode rand. 
b. Je moet hier… borden. Deze zijn rond en blauw. 
c. Pas op… borden. Deze zijn driehoekig en hebben een rode rand.  
d. Kijk, hier is… borden. Deze zijn vierkant of rechthoekig en blauw van 

kleur. 
e. Voorrangsborden. Deze borden hebben geen vaste kleur of vorm.  

9. Laat de jongere een kleine samenvatting maken en (een) nieuw(e) 
vervolgstap(pen) opschrijven. Vul het werkblad Groei in.  

 

Tips voor een derde gesprek 
Bovenstaande gespreksvorm kun je steeds opnieuw toepassen. Het kan leuk zijn 
om in het derde gesprek nieuwe vragen te stellen die meer inzicht geven in de 
belevingswereld met de jongere. 
A. Hoe is de verhouding met de docent nu? Hoe zou je die verhouding liever 
zien? 
B. Welke foto laat zien welk plekje je nu in de klas hebt? Welk plekje zou je 
willen hebben? 
C. Welke foto past bij hoe je op school bent? Welke foto past bij hoe je buiten 
school bent? 
D. Hoe ziet je bureau er nu uit? Hoe zou je graag willen dat je bureau er uit 
ziet? 
E. Welk gevoel krijg je als je aan je vriendengroep denkt? Hoe zou je je willen 
voelen bij de gedachte aan je vrienden? 
F. Hoe gaat het met het leren van woordjes? Hoe zou je willen dat het gaat? 
G. Welke foto laat je motivatie op dit moment zien? Hoe gemotiveerd zou je 
willen zijn? 
 

Priscilla Keeman en Tilja Wilts ontwikkelden de fotokaarten en werkbladen in 
samenwerking met Stichting Leren Motiveren.  
 
Stichting Leren Motiveren leidt docenten en (onderwijs)professionals op om 
onderpresterende leerlingen in beweging te brengen met het POP-traject. De 
voorbeelden van gesprekken en gebruik van materialen zijn voorbeelden van de 
manier van werken met leerlingen in het POP-traject. Wil je meer weten? Kijk dan op 
www.stichtinglerenmotiveren.nl. 
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Werkblad Sarcofaag  
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Werkblad Klimaatverandering 
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Werkblad Snelweg  
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Werkblad Verkeersborden  
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Workshop Oplossingsgericht werken met 
fotokaarten 
  
De fotokaarten van HB Spellen 
bestaat uit 88 foto’s die tot de 
verbeelding spreken. 
  
De kleurrijke foto’s op gelamineerd 
glanspapier maken nieuwsgierig, 
roepen associaties op en nodigen uit 
om te vertellen wat je voelt en denkt. 
Het richten van de aandacht op de 
beelden maakt het makkelijker om 
emoties te verwoorden en te delen 
wat er in je leeft. 
  
Oplossingsgericht werken 
met fotokaarten is speciaal 
ontwikkeld vanuit het onderwijs voor 
het onderwijs. Docenten en 
mentoren gebruiken de 
associatiekaarten om contact te 
maken met (onderpresterende) 
leerlingen en deze weer in beweging 
te brengen. 
  
Deze vernieuwde set bevat nog meer 
prachtige gekleurde fotokaarten die 
zowel jongeren als volwassenen 
aanspreken.  
De fotokaarten zijn inzetbaar in 
kennismakingsgesprekken, 
coachings- en begeleidingstrajecten. 

 
Extra 
Speciaal voor deze uitgave ontwierp 
illustrator Mvtadan (@Mv_sta_dan) 6 
prachtige werkbladen om in gesprek 
te gaan met de leerling. 
  
De praktische handleiding geeft een 
stappenplan om de fotokaarten en 
werkbladen te gebruiken bij 
oplossingsgericht werken. Dit 
stappenplan is gebaseerd op de POP-
training van Stichting Leren 
Motiveren. Deze training brengt al 
sinds 1990 (hoog)begaafde 
onderpresterende leerlingen 
succesvol in beweging. 
  
Gebruik in scholen 
Door de grote hoeveelheid kaarten 
kun je niet alleen variëren per 
gesprek, maar is het ook mogelijk om 
in schoolteams (of praktijken) 
meerdere docenten gebruik te laten 
maken van één spel. Per gesprek 
gebruik je zo’n 20 kaarten. 
 
 
 
 

 
Wil je meer achtergrondinformatie of meer handigheid krijgen in het gebruik van 
de fotokaarten? Geef je dan via info@hbspellen.nl op voor de Workshop 
Oplossingsgericht Werken met Fotokaarten. 


