
 
Elke school in Nederland stelt de leerling centraal; dit is wat in vrijwel 

alle schoolplannen en op  websites is terug te lezen. En dit is waar 

onderwijsprofessionals graag met elkaar over praten.  

Maar hoe worden leerlingen in de praktijk ‘centraal gesteld’? 

Wie luistert er nu echt naar hen?  

Het onderwijsbureau wil onderwijsorganisaties begeleiden bij het 

creëren van omstandigheden waardoor, met aandacht, ontdekt kan 

worden wie de leerling is; wat zij willen leren en hoe zij zich willen 

ontwikkelen. Door het inzetten van De Leerlingluisteraar brengt u uw 

leerlingen verder in hun denken, geeft u hen erkenning en stapt u hun 

wereld in. Er wordt gebouwd aan duurzaam luisteren naar leerlingen in 

het onderwijs door docenten, schoolleiders, bestuurders en leden van 

de Raden van Toezicht. Op deze manier ontvangt u ongekleurde 

waarde(n) van diegenen die uw school een school maken.  

 

De leerling centraal door te luisteren, om zo het onderwijs voor hen te kunnen versterken.  

 

Hoe werkt het? 

De leerlingluisteraars gaan, in een afgesproken periode, het gesprek aan met 100 tot 300 van uw 

leerlingen (afhankelijk van het totaal aantal leerlingen). Gesprekken starten met een open beginvraag, 

deze beginvraag is afhankelijk van de opdracht en bepalen we in overleg met u. Om daadwerkelijk 

open te luisteren moet het vertrekpunt de leerling ruimte geven om te spreken.  

 

Afhankelijk van de grootte van de school/scholengroep wordt een projectteam van leerlingluisteraars 

samengesteld. De leerlingluisteraars zijn docenten of mentoren. Hierdoor worden degenen die het 

dichtst bij de leerlingen staan, uitgenodigd mee te doen en actief betrokken te raken bij het luisteren 

naar de leerlingen. Op die manier wordt een duurzame brug gebouwd waar de leerlingen ook nog 

over kunnen lopen in de jaren dat ze die docenten tegenkomen. Als onderdeel van het project zullen 

de docenten een luistertraining volgen bij Harry van de Pol (www.vanbinnenuit.nl).  

 

Daarnaast is het ook mogelijk om studenten in te zetten als leerlingluisteraars. Deze worden in 

samenwerking met hogescholen en universiteiten zorgvuldig geselecteerd (bij voorkeur met instituten bij 

u in de regio). Studenten volgen, voorafgaand aan het project, luistertrainingen bij Harry van de Pol. 

Door het werken met projectteams stellen wij scholen in staat om zorgvuldig en omvangrijk naar 

leerlingen te luisteren. 

 

Wanneer zet een onderwijsorganisatie De Leerlingluisteraar in?  

Scholen zetten De Leerlingluisteraar in als kwaliteitsinstrument om daarmee het onderwijs en de 

professionele cultuur binnen de organisatie te versterken. 

 

…om de leerling in beeld te krijgen en onderwijs op aan te passen 

…bij evaluatie van strategisch plan en realisatie 

http://www.vanbinnenuit.nl/
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…als interne audit-vorm 

…om de lerende cultuur binnen de school te bevorderen 

…ten behoeve van teamontwikkeling 

 

Resultaat voor de school 

De inzet van De Leerlingluisteraar is een kwaliteitsinstrument waarbij niet alleen de uitkomst belangrijk is 

maar ook het proces. Beide hebben invloed op het gedrag en houding van leerlingen èn docenten: 

 

- luisteren geeft leerlingen erkenning, erkenning brengt persoonlijke groei; 

- het eigenaarschap van leerlingen wordt versterkt; 

- docenten ervaren wat echt luisteren kan opleveren;  

- er vindt integratie plaats van luisteren in denken en handelen van bestuurders en docenten. 

 

Wij kunnen de opbrengsten op verschillende wijze weergeven en bespreken:  

 

- door het optekenen van enkele verhalen in een rapportage; 

- in beeld gebracht; film met korte reflectie/tips van leerlingen na luistersessie; 

- door begeleiden van reflectie-sessies met docenten- of managementteams (waarbij leerlingen 

betrokken zijn). 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over de inzet van de De Leerlingluisteraar kunt u contact 

opnemen met Henk Boersema, telefoon:  06-51599801 of mail:  

henk.boersema@hetonderwijsbureau.nl. 

 

 

 

 

 

Luistertraining voor bestuurders en leidinggevenden 

Ervaren waar luisteren over gaat? Harry van de Pol en Michelle van Dusseldorp 

geven elk kwartaal een 2-daagse luistertraining. 

Wilt u meer informatie of inschrijven, neem dan contact op met Henk Boersema. 

http://vanbinnenuit.nl/trainingen/overzichtspagina.  

mailto:henk.boersema@hetonderwijsbureau.nl
http://vanbinnenuit.nl/trainingen/overzichtspagina

