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CURRICULUM VITAE 
Dick J. van Dijk (1952) werd onderwijzer in 1974. Terwijl hij voor de klas stond, 
specialiseerde hij zich in de Nederlandse Taal- en Letterkunde. Na de aktes MO-A 
en MO-B aan de Nutsacademie te Rotterdam behaalde hij in 1987 zijn doctoraaldi-
ploma aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Zijn scriptie ging over de poëzie van Hans 
Andreus. In 1989 maakte hij de overstap van leerkracht naar schoolleider; zijn carri-
ère in het voortgezet onderwijs beëindigde hij als directeur onderwijs aan een brede 
scholengemeenschap te Zwijndrecht.  

Dick volgde bij de grondleggers van oplossingsgericht werken (OGW) verschil-
lende mastercourses: management & coaching, psychotherapie en hypnotherapie. 
Als docent-begeleider aan de Master SEN opleiding van Fontys OSO te Amsterdam 
en Utrecht verzorgde hij tussen 2007 en 2012 diverse keren de introductiecursus 
OGW. Samenwerkingsprojecten met twee (voormalige) stafleden van het Korzybski 
Instituut (B) leidden respectievelijk tot een praktijkboek over oplossingsgerichte 
cognitieve therapie en een handboek over oplossingsgericht werken in het onder-
wijs.  

Op dit moment heeft Dick een bedrijf voor coaching, training en advies. Daar-
naast is hij voorzitter van Spierziekten Nederland. Dit proefschrift is een vervolg op 
zijn activiteiten in het hoger onderwijs. Er is aan meegewerkt door Els Plaisier en 
collega-stafleden van Fontys OSO. 


