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“Er moet meer naar kinderen worden geluisterd. 
Bij elke beslissing die leerlingen aangaat is het van
belang dat leerlingen kunnen meepraten en 
meebeslissen.”
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Vier blokjes
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- professional
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- luisteren, leren 
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Blok 1

Luisteren naar 

kinderen begint 

met luisteren naar 

jezelf



Wie ben je?
• Persoonlijk meesterschap

• Vragen rond gesprekken met kinderen:

• Wat is je visie op het kind?

• Hoe verantwoord je je handelen? 

• Welke bronnen gebruik je?

• Waar komt je cultuurdragerschap naar voren?

• Welke spanningen en dilemma’s ervaar je?

• Hoe ziet jouw grondhouding eruit?

• Hoe onderzoekend ben je?
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Je bent niet alleen wat je doet of wat je denkt. 

Je bent je gewoonten, je omgeving, je relaties, 

je tradities, je geloof. Dat is je systeem, je wezen.
(Twaalfhoven, 2020)
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• Durf je jezelf te leren kennen door te luisteren naar jezelf? 

• Durf je jezelf vragen te stellen?

• Heb je mentale ruimte om naar jezelf te luisteren? 

• Luisteren is ontmoeten (ont-moeten).

• Luisteren is een kunst. 

• Luisteren naar jezelf vraagt ook ‘de onpartijdige toeschouwer’(Smith in Sacks, 2020). 
Die kan van een afstandje naar een situatie kijken.
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Blok 2

Hoe luister je als 
leraar naar je 

leerlingen?



• Luisteren naar kinderen is (h)erkennen, waarderen en respecteren van de 
kinderen. 

• Delfos: “De vraag is niet of kinderen een mening hebben of over informatie 
beschikken, maar hoe we met kinderen kunnen communiceren om die mening te 
weten te komen, of de informatie te verkrijgen”. (Uit: Luister je wel naar mij? pag. 40) 

• Wil je samen met de kinderen een nieuwe wereld creëren? (Korczak)
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Presentie

• Ben je er voor de leerlingen? 

• Stel je je open op? 

• Ben je opmerkzaam en afwachtend? 

• Toon je respect? 

• Leef je je in?
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Rechten en plichten

Rechten van het kind: artikel 12 van VN: 

• Luisteren naar de mening van kinderen. Kinderen mogen hun mening geven. 
Zeker als het over henzelf gaat. Naar die mening moet worden gevraagd en ook 
echt worden geluisterd. De overheid moet hiervoor zorgen. 

• Het verdrag legt nadrukkelijk geen leeftijd vast vanaf welke het kind zijn mening 
vrijelijk mag uiten. Het stelt dat staten moeten verzekeren dat dit mogelijk moet 
zijn voor alle leerlingen die hiertoe, verbaal of non-verbaal, in staat zijn.
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Hoorrecht – mei 2020 notitie Passend Onderwijs

“Als we willen dat de ondersteuning zo passend mogelijk is, is één geluid heel 
belangrijk: dat van de leerling zelf. De ondersteuningsbehoefte van de leerling is 
leidend, en de leerling is in het gesprek over zijn/haar behoefte gelijkwaardig 
partner. Hun mening moet meetellen bij beslissingen over hun eigen ondersteuning. 
We staan daarmee achter de oproep van de Kinderombudsman om een 
gelijkwaardige positie voor leerlingen te borgen.”

• Luisterplicht

• Vertelruimte

• Rolwisseling: wie is de expert?

Levenslange garantie
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Blok 3

Gesprekken 

Met kinderen

in de praktijk



Kennis

• Communicatie

• Ontwikkelingspsychologie

• Talen van kinderen

• Je kent de kinderen niet uit de theorie, maar uit de ervaringen in de praktijk. 
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Vaardigheden

• Hoe voer je een gesprek? 

• Verbaal en non-verbaal

• Inhouds- en betrekkingsniveau

• Meta-communicatie 

• Actief luisteren 

• Stil zijn, tussentijd benutten, vertragen
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Houding

• Nieuwsgierig: leerlingen leren jou hoe je je lessen vormgeeft.

• Betrokken 

• Verwondering 

• Creativiteit 

• Welke houding neem je aan: ondersteunend, persoonsgericht, oordelend, 
informatief, checkend?

• Hoe laat je je kennen aan de leerlingen?
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Verantwoordelijkheid

• Twintig procent van de contacten tussen leraar en kind zijn echte gesprekken. 

• De verantwoordelijkheid ligt meestal bij de volwassene. 

• Als het kind het initiatief neemt, laat dan de verantwoordelijkheid ook bij het kind 
liggen.
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Vragen stellen (1)

• Stel vragen en laat vragen stellen. 

• Vragen stellen vanuit ontdekking en verwondering. 

• Heb aandacht voor de vraag en waardeer de vraag. 
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Otto Scharmer:
niveaus van 
luisteren
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Otto Scharmer:
niveaus van 
luisteren
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Vragen stellen (2)

• Downloadend luisteren; luisteren met oordeel.

• Feitelijk luisteren; completer beeld krijgen.

• Empatisch luisteren; verplaatsen, verder dan de feiten komen.

• Generatief luisteren; vanuit open wil (transformatief leren).

Gespreksgevoeligheid nodig

(Scharmer, 2010)
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Eigenwaarde

BetrokkenheidDoelbewustzijn

In systeem luisteren naar stem van de lerende
Wat is dat?

Leiderschap en 
verantwoordelijkheid
Durven handelen

Plezier en enthousiasme, 
Nieuwsgierigheid en creativiteit, 
Avontuur en uitdaging. 

Erbij horen,
Helden hebben, 
Erkenning voor inzet en prestaties. 



Eigenwaarde

• Spreek leerlingen aan vanuit wie ze zijn en laat merken dat je ze ziet. 

• Zorg ervoor dat je de leerling echt kent. 

• Benoem wat lukt en waardeer inzet en prestaties. 
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Betrokkenheid

• Vraag naar wat plezier oplevert en benoem enthousiasme van het kind. 

• Laat uit nieuwsgierigheid en creativiteit vragen stellen. 

• Vraag waar het spannend is en wat er dan gedaan wordt.
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Doelbewustzijn

• Vraag naar aspiraties en motivatie.

• Vraag naar de manier waarop het kind verantwoordelijkheid kan nemen voor 
eigen leren. 

• Laat de leerlingen meedenken!
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Honderd talen van kinderen

• Luisteren naar leerlingen kan door gebruik te maken van de honderd talen van 
kinderen (Reggio Emilia). 100 talen van een kind: Loris Malaguzzi

• Observeer en leer van het kind waar zijn of haar taal ligt. 

• Wat zie je?

• Kun je zien wat je ziet? (en daar gezamenlijk mee aan de slag gaan…)
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Het kind bestaat uit 100.
Het kind heeft 100 talen, 100 handen, 100 gedachten,
100 manieren van denken, van spelen, van spreken.

100, Altijd weer 100 manieren van luisteren, verwonderen, 
liefhebben.

100 vreugden om te zingen en te begrijpen.
100 werelden om te ontdekken.
100 werelden om te verzinnen.
100 werelden om te dromen.

Het kind heeft 100 talen (en nog 100, 100, 100 meer) maar ze 
pakken er negenennegentig af,

de school en de samenleving scheiden het hoofd van lichaam.
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Zij zeggen hen:
te denken zonder handen, te doen zonder het hoofd, te luisteren en 

niet te praten,
te begrijpen zonder vreugde, lief te hebben en zich te verbazen,

alleen met Pasen en met Kerstmis.

Ze zeggen hen:
Ik geef je de al ontdekte wereld en van de 100 stelen ze er 

negenennegentig.

Ze zeggen hen:
dat werk en spel, realiteit en fantasie, wetenschap en verbeelding,
hemel en aarde, verstand en droom dingen zijn die niet bij elkaar 

horen.

Kortom, ze zeggen hen dat de 100 er niet is.

Het kind zegt: ZEKER DIE IS ER WEL!
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Blok 4

Luisteren is de basis 
voor leren in het 

leven



Luisteren, leren en leiden

• Hoe kun je (laten) leren door te luisteren? 

• Leren de kinderen door gesprekken met jou waar hun motivatie ligt?

• Leren ze zichzelf te ontdekken? 

• Leren ze het leven te ontdekken? 

• Dat betekent dat betekenisvolle inhouden aan de orde moeten komen in de 
gesprekken!
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Levenswaardig leren

• Hoe kun je (laten) leiden door te luisteren? 

• Hoe maak je kinderen medeverantwoordelijk voor hun leren en leven?

• Wederkerigheid 

• Reflectie

• Juiste vragen stellen
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Vragen om …

• Te onthouden: herhaal, noem, herinner …

• Begrijpen: beschrijf, verklaar, opsommen …

• Toe te passen: verklaar waarvoor, indenticifeer door te verbinden met …

• Te analyseren: zie veranderingen, experimenteer, onderbreek, vergelijk, 
contrasteer …

• Te evalueren: zeg je mening, verdedig/bekritiseer vanuit …

• Te creëren: maak, ontwerp, wees de auteur …
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Luisteren vanuit je hart

• Leren begint met luisteren. Luisteren naar jezelf en luisteren naar de kinderen. 

• Accepteer het kind, wees beschikbaar (present), erken het kind. Het kind heeft er 
recht op.

• Na het luisteren volgt leren.

• Luisteren is een gevende beweging
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• Vertragen

• Ontmoeten

• Onderbreken

Eidhof, B., Janssens, M., & Ris, J. (2021). Wereldgericht onderwijzen. Biesta in de praktijk. NIVOZ. 
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• In de wereld te komen;

• Leerlingen te gunnen om hun eigen innerlijke, zelfregulerende mechanisme te 
laten ontwikkelen;

• Beschouwen, onpartijdige toeschouwer te zijn;

• Betekenis geven aan …

MENS te zijn.
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Wil je verder doorpraten n.a.v. deze masterclass?

Reageer dan via onderzoek@viaa.nl


