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De bezieling van een leraar

Tekst 6 

Meer dan techniek alleen

 Elke keer ik een nieuwe klas binnenkom, lijkt het alsof 
ik opnieuw moet beginnen

 Als het erop aankomt, heb ik enkel mezelf ter 
beschikking om écht contact te maken met de 
leerlingen

 Twee criteria om te spreken over goed onderwijs: 
identiteit en integriteit
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Meer dan techniek alleen
 Eenvoudige gedachte, maar zo moeilijk te realiseren!

Ben ik bereid mezelf kwetsbaar op te stellen in dienst van het 
leren? 

Goede leraren voegen zichzelf, hun vakgebied en hun 
leerlingen samen

 Ze werken vanuit hun ‘hart’, waar verstand, gevoel en 
spiritualiteit samenkomen. 

Meer dan techniek alleen

 Goede nieuws: ik mag mezelf zijn!
 Ik hoef me niet voortdurend ondergeschikt te maken aan 

andermans normen

 Slechte nieuws: dit vraagt bereidheid om over ons 
innerlijk praten 
 Voorbij de hoe- vraag
 Cf. discussies tijdens de voorbije lessen: 
 Het gaat uiteindelijk voor elk van ons om wat we zelf belangrijk vinden.
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Meer dan techniek alleen
Als we durven spreken over wie we zijn, dan 

zouden we kunnen groeien in identiteit en 
integriteit, individueel en gezamenlijk

Kleine oefening
Beschrijf voor jezelf in enkele regels één of meerdere 

ervaringen waarin er voor jou sprake is van 
 echt genieten
 echte voldoening

De leraar en zijn ware zelf
 Identiteit en Integriteit raken zowel aan onze 

schaduwkant, beperkingen, pijn en angst als aan onze 
kracht en mogelijkheden

 Identiteit is een zich ontwikkelend centraal punt waarin 
mijn levenskrachten samenkomen in het mysterie van het 
zelf
 Resultaat van heel wat biografische ervaringen
 Bv. Herken je een karaktertrek van je moeder en/of vader in jezelf? Hoe 

ben jij je hier bewust van geworden en hoe ga je hiermee om? 
 “Ik ben zo!”
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De leraar en zijn ware zelf

 Integriteit is elke vorm van volledigheid die ik in 
dat centrale punt kan vinden
 ‘echter’ worden door mijzelf volledig te erkennen

 Niet verengen tot volmaaktheid, we hebben immers ook pijnen, angsten

 Bv. Herinner jij je nog een professionele situatie waar je nu nog kwaad 
van wordt? Heeft dit een invloed op je onderwijsvisie?

 Bv. Blik terug op een moment van echte voldoening. Heeft dit een invloed 
op je onderwijsvisie?

De leraar en zijn ware zelf

 Een werkelijk leven leiden is ontmoeten!
 Ontmoetingen onderscheiden die wel of geen integriteit bieden, is een 

vermoeiende, soms beangstigende bezigheid!
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Als leraren de moed verliezen

Les geven is een dagelijkse oefening in 
kwetsbaarheid

Daarom durven we al eens snel de moed verliezen!

Opgelet: heeft niets te maken met ‘over jezelf 
praten’, maar wel met de impact die je al dan niet 
vaststelt van de leerlingen op jou.

Als leraren de moed verliezen

Les geven speelt zich af op de grens van het 
publieke en het persoonlijke

Als we relaties leggen tussen onszelf, ons vakgebied en onze 
leerlingen maken we onszelf en ons vakgebied kwetsbaar 
voor onverschilligheid, veroordeling en spot

Daarom durven we al eens een ‘muur’ optrekken
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Als leraren de moed verliezen
Als we een muur optrekken, leven we een 

cynische houding voor die leerlingen overnemen!
 Cf. Houding t.a.v. verplichte en niet-verplichte leerstof
 Cf. Kinderen vs. studenten die antwoorden in de les

Onze cultuur concentreert zich op uiterlijkheden
 Geloof dat we zo macht krijgen over de realiteit
We plaatsen hierbij onszelf buiten die realiteit! 
 Cf. verschil tussen genot en voldoening

Essentie: terugkijken naar persoonlijke bezieling!

Leraren die ons inspireerden

 Terugblik op inspirerende leraren
 Essentiële vraag is: ‘Wat was het in jou dat het contact zo goed liet 

verlopen?’
 Het is niet alleen de leerling die de juiste leraar tegenkomt, de leraar 

moet ook de juiste leerling vinden

 Oefening: 
 Welke kwaliteit ontdek je over jezelf als je terugdenkt aan een 

leerkracht die jou echt wist te raken? 
 Gebruik je die kwaliteit ook tijdens je lesgeven? Welke techniek kan je 

hiervoor gebruiken? 
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Het vakgebied dat ons koos

 Leraren zijn geraakt door kritische inzichten die zowel 
een intellectuele als persoonlijke betekenis hebben!
 Voorbeeld uit tekst: het concept ‘sociologische verbeelding’
 Intellectueel: Wat je ziet, hangt af van de bril waarmee je kijkt.
 Persoonlijk: Wat er achter de schermen van toneel gebeurt, is minder mooi dan 

wat op het podium gebeurt

 Oefening: Welk inzicht uit de opleiding heeft jullie erg 
geraakt en willen jullie zeker doorgeven? 
 Begrijp je voor jezelf zowel de intellectuele als persoonlijke betekenis? 

De leraar in jezelf
 Wat we onderwijzen zal nooit aanslaan als de innerlijke kern 

van onze leerlingen geen verbinding maakt met hun innerlijke 
leraar

 Bereiken we hun ‘wil tot leren’? 

 We kunnen ons alleen richten tot de innerlijke leraar van onze 
leerlingen als we in verbinding staan met de innerlijke leraar in 
onszelf

 Is onze ‘wil tot leren’ zichtbaar voor de leerlingen?  
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De leraar in jezelf
 Hoe ontwikkel ik de autoriteit om les te geven, het vermogen 

me staande te houden in het midden van het complexe 
krachtenveld van zowel de klas als mijn eigen leven?

 Autoriteit wordt verleend aan mensen die worden gezien als 
de auteur van hun eigen woorden, handelingen, leven.

 Autoriteit ontstaat als ik mijn identiteit en integriteit opeis, me 
herinnerend aan wie ik ben en wat mijn roeping was. 


