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1 GESPREKKEN VOEREN MET LEERLINGEN 

Het is niet altijd evident om gesprekken te voeren met leerlingen, soms voel je dat een 

leerling met iets zit en weet je niet goed hoe dat gesprek aan te gaan. Hieronder zetten  

we een aantal aspecten in de verf die belangrijk kunnen zijn bij het voeren van 

gesprekken met leerlingen.  

1.1 Zeven regels voor een goede basishouding in een gesprek 

De basishouding1 die je aanneemt is ook ontzettend belangrijk voor het verloop van een 
gesprek. Een gesprek is meer dan de gesprekstechnieken die je laat zien.  
 

1. Multiperspectiviteit 
Jouw perspectief is niet het enige juiste. Probeer via 
verschillende invalshoeken naar de zaak te kijken. 
Luister en probeer je in te leven in het perspectief van 
de ander (de ouders, de leerlingen). 
 

2. Contact leggen en verbinding 
maken 

Probeer innerlijk rustig te worden en je aandacht naar 
de andere te richten, probeer de standpunten en 
beleving van de andere te respecteren en te 
begrijpen. 
 

3. Luisterhouding 
Goed luisteren is geen technische bezigheid. Het 
begint met oprechte belangstelling. Goede vragen 
komen daar vanzelf uit voort. Wees bewust van je 
eigen vooroordelen.  
Als je noteert, noteer dan niet storend. 
Non-verbaal luisteren kan je door oogcontact te 
maken, te glimlachen, een open houding aan te 
nemen, voorwaarts te leunen en te knikken. Indien 
gepast, kan je leerling even aanraken.  
 

4. Erkenning 
Mensen willen niet zozeer gelijk krijgen dan wel 
gehoord en gezien worden.  
Vel niet meteen een oordeel, accepteer andere 
standpunten of beschrijf wat je ziet gebeuren.  
Voorbeeld: 'Ik deel je mening niet. Ik ben benieuwd 
hoe je tot dat idee komt. Als ik ook mijn mening mag 
geven.' 
Ook erkenning geven aan gevoelens is belangrijk. 
Soms worden ze door erkenning, meteen lichter.  
Voorbeeld: ‘Zo boos heb ik je nog niet vaak gezien, heb 
je nog even tijd nodig om rustig te worden?’  
 

 
 

5. Meerzijdige partijdigheid 
Neem ieders zienswijze serieus en kies geen partij 
voor één van de betrokken partijen. 
Luister naar de standpunten en belangen van alle 
partijen.  
 
Ook hier speelt het inhoudsniveau (Wat iemand 
zegt) en het betrekkingsniveau (Hoe hij/zij het 
zegt, wat er speelt, het waarom van het standpunt) 
Lukt het dit te achterhalen? 
 

6. Empathie (verschil met 
sympathie) 

Dit betekent dat je je kunt inleven in het 
perspectief, de gevoelens en de standpunten van 
degenen met wie je in interactie treedt. Het 
betekent niet dat je akkoord moet gaan of de 
ander sympathiek moet vinden.  
Neem ook de juiste relationele afstand. 
 
 

7. Toekomstgericht 
Verken wat mogelijk is in de toekomst en laat de 
anderen naar oplossingen zoeken, die door alle 
betrokkenen gedragen worden. Je kan op het 
juiste moment suggesties doen. Neem tijd om 
oplossingen te laten groeien. 
 
 

 



 

Bijlage Leerkracht+ - 2021 gesprekken voeren met leerlingen 
Gebaseerd op de cursustekst In Dialoog 2, lerarenopleiding secundair onderwijs, Karel de Grote Hogeschool 
  
 

1.2 Feedback geven en ontvangen 

Tijdens gesprekken met leerlingen geef je vaak feedback op het gedrag of de houding 

van de leerling. We hopen dat de leerling hierdoor leert hij/zij overkomt en welke 

gevolgen dat heeft voor de ander. We vinden het belangrijk dat ook leerlingen aan elkaar 

feedback leren geven. Hierdoor kunnen misverstanden vermeden of gelost geraken, 

zelfvertrouwen verhoogd of motivatie aangewakkerd worden. Wil je meer lezen over 

feedback? Basisprincipes van communicatie1 is een aanrader.  

 
HOE GEEF JE FEEDBACK? 
 
Gedrag  
Benoem het gedrag van de ander zo concreet 
mogelijk.  
Laat je emoties en mening even achterwege. 
 
Gevoel  
Benoem je eigen gevoel.  
Als de ander dat gedrag vertoont, hoe voel jij je daar 
dan bij? Wat maakt het in je los? Welke emotie voel 
je opkomen?  
 
Gevolg  
Vertel de ander wat het gevolg is van zijn gedrag. 
Welk effect heeft het op jou? Welke actie of reactie 
geef jij daarop?  
  
Gewenst gedrag  
Als afsluiter geef je suggesties ter verbetering.  
 
En daarna ...  
Geef je de ander de kans en mogelijkheid te reageren.  
Hoe ervaart hij de situatie?  
Herkent hij zichzelf in wat je zegt?  
Heeft hij nog vragen? Heeft hij nog suggesties? 
  

 
FEEDBACK ONTVANGEN 
 
Tips bij het ontvangen van kritische feedback: 
 Luister. Laat de feedback bezinken.  
 Ga na of je de ander goed begrijpt. 
 Stel vragen. Vraag na of anderen er ook zo 

over denken, vraag naar de betekenis en het 
effect dat je gedrag voor de anderen heeft. 

 Geef aan dat je de feedback accepteert.  
- Let op: dat betekent dat niet dat je het 

ermee eens moet zijn. Bijvoorbeeld: ‘Ik 
begrijp dat je je eraan ergert, maar voor 
mij betekent dat …’ 

- Laat blijken wat dit gedrag met je doet. 
Bijvoorbeeld: ‘Ik vind dat erg hard om te 
horen, ik ben er niet goed van.’ 

 Zeg dat je verder over de feedback zal 
nadenken. 

 Bepaal zelf of je je gedrag wilt veranderen. 
 
Ook het ontvangen van positieve feedback ligt 
soms gevoelig. 
 Toon de andere  dat je de positieve  

feedback waardeert. Een glimlach en een 
‘dank u’ kan al volstaan.  

 Misschien kun je toegeven dat je best 
tevreden ben over jezelf. 

 
 

 

 

 

 

 

 
(NON)-VERBALE SIGNALEN BIJ HET 
GEVEN VAN FEEDBACK 
- Neem een open lichaamshouding aan: richt 

je schouders en knieën naar de ontvanger. 
- Zoek oogcontact. 
- Geef korte non-verbale stimulansen geven: 

knikjes, korte frases als ‘hmm’, ‘ja, ja’… 
- Toon inhoudelijke aansluiting. 

(Zie Fiche gesprekstechnieken.) 

 
1 Wiertzema, K. & Jansen, P. (2018). Basisprincipes van communicatie. Amsterdam: Pearson Benelux. 
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1.3 Coachingsvaardigheden 

Als leerkracht heb je vaak een coachende2 rol, zowel in het begeleiden van individuele als 

in het begeleiden van groepsgesprekken. Hiervoor heb je coachingsvaardigheden nodig. 

 

1.3.1 BEKRACHTIGEN EN WAARDEREN 

 
In onze omgang met elkaar, met leerlingen en met ouders onderschatten we vaak het 

effect van waardering. Niets werkt stimulerender dan te weten dat wat je doet of zegt 

gewaardeerd wordt. Bekrachtig en waardeer ALLES wat goed gaat: élke vooruitgang, 

élke verbetering die je ziet, ook als het nog niet afgerond is, ook als de leerling nog lang 

niet is waar hij zou moeten geraken.  

 

 
Een waarderende omgeving verhoogt je bereidheid 
om je in te zetten, om risico’s te nemen en stelt je 
meer open voor feedback en kritiek. 
 
Toch zijn we vaak heel zuinig of voelen we ons geremd 
om te waarderen. Een meervoudige boodschap in één 
zin biedt een oplossing. 
 
Bijvoorbeeld: 'Ik ben blij met je inzet vandaag, besef 
wel dat je nog wat achterstand moet inhalen.'  
'Ik waardeer je kritische inbreng, ook al ben ik het niet 
eens met al je ideeën.' 
 

 
Hoe geef je waardering en bekrachtiging? 
 

- vaak 
- onmiddellijk en op de plaats van de actie 
- concreet en direct.  
- in kleine porties 
- Waardeer gedrag of het resultaat, niet de 

persoon. 
 

Bijvoorbeeld: 'Die oefening heb je goed opgelost.' 
'Een goed idee!'  'Originele tekst.' 
 
Je kan ook non-verbaal bekrachtigen door  
aandacht te geven, te glimlachen, te knikken, 
attent te zijn voor wat de ander nodig heeft … 
 
Belangrijk is dat je de waardering ook vanbinnen 
voelt. Waardering die authentiek en gemeend is, 
vindt vanzelf zijn weg naar buiten in de toon van je 
stem , de blik in je ogen of een terloopse 
opmerking. 
 

 
2 In onze opleiding gebruiken we de theorie van inspirerend coachen van Jef Clement. Hij werkte met zijn GRROW model verder 

op het model van Whimore. Meer lezen: Clement, J. (2015). Inspirerend coachen. De kunst van dynamisch en uitdagend 

communiceren. Leuven: LannooCampus 
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1.3.2 BETROKKEN CONFRONTEREN 

 
Men zegt wel eens dat mensen niet goed tegen kritiek kunnen. Onze stelling luidt: als je 

voldoende gewaardeerd wordt, ben je ook benieuwd naar bijsturing en kritiek. Kijk maar 

naar jezelf: van mensen waarvan je weet dat ze je echt waarderen, wil je ook hun 

bedenkingen en kritiek horen.  

 

 
Confronteren, hoe doe je dat? 
 
Confronteren doe je best zoals waarderen: vaak en 
onmiddellijk en in kleine behapbare porties.  
 
Toch zijn we in de praktijk heel zuinig met 
rechtstreekse kritiek.  
Welke hindernissen maken dat we onze bedenkingen 
liever inslikken? 
 

- We willen de relatie niet schaden. 
- We willen de ander niet kwetsen.  
- We hebben schrik voor mogelijke weerstand.  
- We hebben schrik dat de andere persoon ons 

niet meer aardig zal vinden. 
 
 

Een meervoudige boodschap in één zin biedt een 
oplossing.  
 
Je geeft een boodschap over de relatie: 
'Ik wil je niet ontmoedigen, …' 
èn een inhoudelijk confronterende boodschap: 
'… toch moet ik je zeggen dat deze studierichting 
volgens de meerderheid van de klassenraad niet 
geschikt is voor jou.' 
 
Dit noemen we betrokken confronteren.  
 

 
Verhullende vragen 
 
Soms verpakken we onze kritiek in oneigenlijke 
vragen.  
Bijvoorbeeld:  
'Zou je dat niet beter anders aanpakken? ' Terwijl 
je denkt: 'Ik geloof niet dat deze aanpak werkt.'  
Of 'Wat vind je zelf van je resultaat?' Terwijl je 
eigenlijk wilt zeggen: 'Ik ben ontgoocheld, ik had 
meer van je verwacht.' 
Als de relatie goed zit, help je de ander beter 
vooruit met een betrokken confronterende 
boodschap dan met een oneigenlijke vraag. 
Aansluitend kun je een vraagvorm gebruiken, 
bijvoorbeeld: 'Ik ben ontgoocheld in je resultaat, ik 
had meer van je verwacht. En hoe denk jij erover?' 

 
Spontane intuïtieve reacties 
 
Je kunt ook spontane bedenkingen en indrukken 
meegeven. Deze techniek is minder direct 
confronterend maar wel behulpzaam en 
bijsturend. 
 
Bijvoorbeeld: 
'Ik ben bang dat …'  'Ik twijfel of …' 
'Ik zie niet goed hoe …'.  
'Ik voel meer/geen enthousiasme voor … ' 
 
 
Soms moet je als titularis kritische feedback van 
anderen (leerkrachten, medeleerlingen) 
overbrengen. Breng de boodschap niet bedreigend 
en objectief en voeg een vraag toe: 'Waar gaat het 
volgens jou om?' 'Wat kunnen we eraan doen?' 
 
 

  



 

Bijlage Leerkracht+ - 2021 gesprekken voeren met leerlingen 
Gebaseerd op de cursustekst In Dialoog 2, lerarenopleiding secundair onderwijs, Karel de Grote Hogeschool 
  
 

1.3.3 EXPLOREREN 

 
Exploreren of verkennen vertrekt vanuit een houding van oprechte belangstelling. Dit 

gaat in tegen onze spontane neiging om advies te geven wanneer ons een vraag 
wordt gesteld. Met advies is niets mis, alleen denken we soms dat we luisteren en de 
ander goed begrepen hebben terwijl we vooral bezig zijn met onze eigen oplossing.  

 
Hoe exploreer je?  
 

1. Vragen stellen 
 

Goede en gerichte vragen helpen om een zicht te 
krijgen op de situatie, het probleem, de 
mogelijkheden en het doel waar men naartoe wil 
werken. Wil je een oplossing die gedragen is door alle 
betrokkenen, laat de oplossing dan groeien vanuit een 
verkenning van het probleem en het doel.  
 

- Stel vragen die uitnodigen om concreet en 
precies  te beschrijven wat er gaande is. 
Effectieve vragen zijn open en beginnen met  
wat, wanneer, waar, wie, hoe … 
 

- Stel belangstellende vragen die aansluiten bij 
wat de ander vertelt, vraag door bij het 
antwoord. 
Bijvoorbeeld:  
'Geef eens wat meer details over …' 
'Wat vraag je je precies af?'  
'Wat vind je er zo moeilijk aan?'  
 

- Een waarom-vraag werkt soms 
contraproductief omdat het lijkt alsof je naar 
een verantwoording vraagt.  
‘Wat maakt dat …? is een goede vervanger. 
Deze vraag nodigt uit om te beschrijven i.p.v. 
te verantwoorden.  
Bijvoorbeeld: 'Wat maakt dat dit voor u 
belangrijk is?'  
 

- Vraag niet enkel naar feiten:  
Bijvoorbeeld: 'Wat is er gebeurd?' 'Wie was 
erbij?' 'Wat heb jij gedaan?'  
Vraag ook naar beleving: 
Bijvoorbeeld: 'Waar had je moeite mee?' 
'Wat betekent dit voor jou?' 

 
2. Herformuleren en samenvatten 

 
Door samen te vatten laat je horen of je het goed 
begrepen hebt. Een goede samenvatting is kort, in 
eigen woorden geformuleerd en in vragende toon. 
Met een vragende toon nodig je de ander uit om te 
corrigeren als je ernaast zit. Het is helemaal niet 
erg als je iets verkeerd begrepen hebt of onvolledig 
bent in je samenvatting. De ander zal corrigeren of 
aanvullen. Het doel is vooral afstemmen op elkaar.  
 
Samenvatten kan op twee niveaus: 
 

- Inhoudelijk niveau 
bijvoorbeeld: 'We hebben dus al drie 
ideeën: 1 … 2 … 3 …' 

- Belevings- en gevoelsniveau 
bijvoorbeeld: 'Ik heb de indruk dat je het 
vooral moeilijk hebt met …' 
 

3. Gevoelsreacties geven en uitlokken 
 
Een gevoelsreactie geven betekent dat je je eigen 
beleving weergeeft.  
Bijvoorbeeld:  
'Dat zou mij ook kwaad maken.'  
'Ik word er stil van'…. 
 
Een risico hierbij is dat de focus verlegd wordt naar 
jou i.p.v. naar de leerling of de ouders. Je doet dit 
enkel ter ondersteuning , kort en in één zinnetje, 
niet om het gesprek naar je toe te trekken.  
 
Een gevoelsreactie uitlokken of gevoelsreflecties 
geven, betekent dat je expliciet vraagt naar de 
beleving van de ander.  
Bijvoorbeeld:  
'Ik zie dat je ontgoocheld bent, waarover ben je het 
meest ontgoocheld? 
'Ik zie je enthousiasme, waarover ben je het meest 
enthousiast?'  
 

4. Hindernissen 
Soms lukt het niet om te luisteren omdat je al een 
oplossing ziet of het oneens bent met de ander.  
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Erken de hindernis, verwoord ze in een 
meervoudig boodschap en vraag door. 
Bijvoorbeeld: 
'Ik zie een andere oplossing , maar vertel me toch 
hoe u het ziet.' 
'Ik ben het niet met u eens, maar wil toch begrijpen 
wat maakt dat u er zo naar kijkt.' 

 

1.3.4 UITDAGEN  

 
Een goede leerkracht probeert zijn leerlingen verder te brengen dan ze spontaan voor 

zichzelf zouden gaan, hij daagt uit om grenzen te verleggen.  

 

 
1. Op zoek naar verborgen krachtbronnen 

  
Als externe zie jij misschien krachtbronnen die de 
ouders of de leerling zelf niet zien. Verwoord ze. Het 
kan gaan om: 
 

- een kwaliteit of vaardigheid die je opvalt (vb. 
organisatietalent of doorzettingsvermogen) 

- een ander vak of andere situatie waarin de 
leerling wel goed presteert of problemen 
opgelost krijgt 

- een idee of inzicht  
 

2. Werk aan het zelfvertrouwen! 
  

Hoe goed bedoeld ook, zelfvertrouwen groeit niet 
door een simpel advies: 'Heb wat meer 
vertrouwen!' Zelfvertrouwen groeit WEL als de 
leerling belangstelling ervaart in zijn acties zonder 
zich veroordeeld te voelen. Of als de leerling het 
gevoel krijgt dat hij als mens oké is ook al zijn de 
resultaten nog niet goed. Leerlingen met meer 
zelfvertrouwen zullen sneller een uitdaging 
aangaan. Bekrachtiging is hierbij cruciaal. 
 
Onderschat het effect van non-verbale 
communicatie niet. Als je vertrouwen in je 
leerlingen hebt, straal je dat ook uit in de manier 
waarop je naar ze kijkt en met ze spreekt. 

 

1.3.5 TOELATEN EN RUIMTE GEVEN 

 

Het toelaten van gevoelens is soms een moeilijk punt. We weten ons niet altijd een 

houding te geven in confrontatie met verdriet, boosheid, ontgoocheling,… Deze gevoelens 

worden vaak veroordeeld of afgewezen. Nochtans weten we uit ervaring dat gevoelens 

niet verdwijnen als ze afgewezen worden. Ze worden integendeel soms groter of krijgen 

onzichtbaar op de achtergrond nog meer invloed. Bijvoorbeeld: afgewezen boosheid die 

agressie wordt of verborgen verdriet dat uitmondt in een depressie 

 

Gevoelens die gevoelens ruimte worden soms lichter.  soms vanzelf lichten. Bijvoorbeeld: 

'Ik zie dat je boos bent. Wat is het precies dat je zo boos maakt?' 'Ik merk veel weerstand bij 

dit voorstel. Wat zit je dwars?' 
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1.3.6 ONTSPANNEN 

 
Een leraar die non-verbaal ontspannen blijft ook als het moeilijk gaat, zorgt voor een 

aangenaam gespreksklimaat. Onderschat deze non-verbale invloed niet. 

 

1. Bekrachtigend kijken 
 

Zonder iets te zeggen heb je een beeld voor ogen van 
je leerling en/of de ouder van iemand die iets kan, 
iemand die potentieel heeft, iemand die zijn weg zal 
vinden (ook al weet je nog niet hoe).  
 
 

2. Ontspannen ademen 
 

In de sport- en theaterwereld is het alom bekend: 
een verkrampte ademhaling kan elke prestatie 
bemoeilijken. Als we gespannen of angstig zijn, is 
onze adem inhouden een spontane reactie.   
Eens je je hiervan bewust bent, kan je hier op 
oefenen en bewust dieper gaan ademhalen.  
Als het gesprek moeilijk wordt, kan het bevrijdend 
zijn als tenminste de leraar er een beetje ‘lucht’ in 
brengt.  
Een diepe en ontspannen adem zorgt voor een 
ontspannen houding die ook de leerlingen en de 
ouders meer tot rust zal brengen. 
 

 

1.4 Gesprekstechnieken 

Een aantal technieken kwamen hierboven al aan bod. We zetten ze nog eens op een rijtje:  

 

• Samenvatten  

Je geeft in je eigen woorden beknopt weer wat je de andere hoorde zeggen om na te 

gaan of je het goed begreep. Je brengt ordening aan, zonder er een conclusie aan te 

verbinden. Je vraagt na of je samenvatting klopt. Bijvoorbeeld: 'Heb ik het zo goed 

weergegeven?'  

 

• Parafraseren  

Je herhaalt in korte, eigen bewoordingen een selectie van wat de ander net heeft gezegd. 

Door de inhoud pof gevoelens te parafraseren moedig je de ander aan om te corrigeren, 

verder te vertellen of om even na te denken. Bijvoorbeeld: 'Wat ik je hoor zeggen is …' 

'Bedoel je dat …? ' of ' Heb ik goed begrepen dat …?' 

 

• Doorvragen  

Wil je meer diepgang in het gesprek, ga dan verder op de antwoorden die de ander 

geeft. Bijvoorbeeld: 'Ik weet het zeker', kun je vragen: 'Wat weet je zeker?' of 'Daar gaat 

het niet over', kun je vragen:  'Waar gaat het dan wel over?'  
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• Gevoelsreflectie 

Je geeft weer wat je als gevoel bij de ander expliciet of  impliciet meende te horen of te 

zien.  Ook hier gaat het om een interpretatie. Bijvoorbeeld: 'Ik kan merken dat je heel 

erg kwaad bent, maar ik weet niet precies wat je dwars zit.' 'Ik hoor een zekere ergernis 

in je stem. Wat ergert je zo?' 

 

• Futuriseren 

Je doet uitspraken over de toekomst. Je lokt reacties uit door een denkbeeldige situatie. 

Bijvoorbeeld: 'Stel je verandert van klas, wat is er nodig om je daar goed te voelen?’ 

 

• Spiegelen 

Je herhaalt een sleutelwoord of een (gedeelte van) een zin die de andere net heeft 

gezegd. Je gebruikt zoveel mogelijk het eigen taalgebruik van de spreker. Laat deze 

woorden hun werk doen en wacht op reactie. Bijvoorbeeld: 'Schandalig zei je; volkomen 

respectloos hoor ik je zeggen.' 

 

• Normaliseren 

Je maakt duidelijk aan de andere dat het normaal is hoe hij/zij reageert of heeft 

gereageerd. Dit met als doel iemand gerust te stellen en een veilige omgeving te 

scheppen. Bijvoorbeeld: 'Het gebeurt nogal eens dat er zo wordt gereageerd.' 'Het is 

begrijpelijk dat je in deze situatie zenuwachtig bent.' 

 

• Circulaire vragen 

Dit soort vragen nodigen uit om iets over een ander te zeggen terwijl die erbij is. De 

vragen worden aan beide partijen gesteld, zodat ze beide bijdragen aan het herstel van 

de situatie. Bijvoorbeeld: 'Wat moet je vriendin doen om opnieuw vertrouwen in haar te 

krijgen.' of 'Wat kan jij doen zodat je vriend terug vertrouwen krijgt in jou?' 

 

• Metacommunicatie benoemen 

Hierbij doe je uitspraken over hoe de communicatie verloopt.  

Bijvoorbeeld: 'Ik zie dat jullie erg goed naar elkaar luisteren.’ 'Ik merk dat het moeilijk is 

om elkaar te laten uitspreken.' Of ‘Ik voel erg veel spanning in de lucht.’ 
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