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DIALOOG
Dia-loog.Dia-loog. Woord en wederwoord. Tussen twee of meer. In fami-
l iekring, in de klas, de leraarskamer, in het professioneel lerend 
netwerk, in het parlement, op een congres… Overal waar mensen 
samenkomen, leren ze elkaar beter kennen of wil len ze samen iets 
ondernemen. Een echt gesprek vraagt al je aandacht om een 
ander onbevooroordeeld te beluisteren en te begrijpen. Je hebt 
discipl ine nodig om je beurt af te wachten en je gesprekspart-
ner(s) te laten uitspreken. Je moet ook je eigen gedachten en 
gevoelens kunnen fi lteren en ordenen voor je ze uitspreekt. Vaak 
zijn bijkomende vragen nodig, rustpauzes of sti ltes. Een echt 
gesprek vooronderstelt belangstell ing en respect, inlevingsver-
mogen en waardering. 

Soms heb je veel gemeen met de ander. Een andere keer helemaal 
niet. Zijn denk- en leefwereld kan mijlenver van je afstaan. Elk 
gesprek is een uitnodiging om bruggen te slaan, naar ‘die vreem-
de ander’. Echt in dialoog treden is netwerken vanuit het hart. 
Dan worden banden gesmeed. In iemands schoenen gaan staan 
leidt tot wederzijdse verrijking. Stap je mee?

DIALOGEREN ALS MEESTERSCHAP
Onderwijzen en opvoeden betekenen respectvol op weg gaan met 
leerl ingen én met elkaar als onderwijsmensen. Het is samen de 
dialoog met leerl ingen aangaan, naar hen luisteren: wie wil len ze 
worden, wat bezielt deze leerl ing, welke zin en inhoud wil hij 
geven aan zijn leven? Van waaruit leeft deze leerl ing? Elke onder-
wijsmens mag zijn meesterschap hierin tonen. Het gaat erom de 
leerl ing te vormen tot wie hij ten diepste wil en kan worden. Dit 
meesterschapmeesterschap is al lang geen éénmanszaak meer. In de 
leraarskamer ontmoeten ‘meesters’ elkaar, ook daar is plaats en 
tijd om te luisteren naar elkaars verhaal en tot dialoog te komen. 
Dialogeren is aandacht geven aan de ander vanuit een gelijkwaar-
digheid als mens. 

De grammatica van de dialoog is aandachtig luisteren, spreken en 
samen zoeken naar het essentiële voor de leerl ing. Vaak is dit 
bijzonder moeil i jk. Als onderwijsmens heeft elk zijn referen-
tiekader. Het is dikwijls anders dan het denkkader van de leerl ing 
of van de collega. Soms verloopt hierdoor de dialoog moeizaam. 
Moeten onderwijsmensen dan hun referentiekader opzij zetten? 
Zeker niet. Het komt er op aan eerst ten diepste te luisteren naar 
de ander, taal af te stemmen, leerl ingen woorden aan te reiken, 
te kijken naar het handelen van de leerl ing, sti lte te respecteren, 
afaf te toetsen aan ervaringen van collega’s en als onderwijsmens 
jezelf te blijven om zo samen tot nieuwe perspectieven te komen. 



Komen tot diepere dialoog vraagt om verdieping én oefening. Het vraagt moed om 

telkens weer in de schoenen van de ander te gaan staan. Toch is het meer dan de moeite 

waard, het maakt ons meesterschap sterker én ook als onderwijsmens worden we er een 

ander, rijker mens én collega door. Ik hoop dan ook ten stell igste dat wij al len meesters in dialoog kunnen en mogen zijn 

bij onze komende doorl ichting.
IkIk hoop dat wij tot goede gesprekken met de inspectie komen in wederzijds respect en 

dat het voor alle partijen een verrijking kan en mag worden.Uit Leeftocht: een verademing voor onderwijsmensen.

Patrick Van Nieuwenhuyse, directeur
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Ga naar www.trooper.be en zoek 

(via de zoekfunctie) de Trooper-

pagina van 't Nieuwland. Hier 

vind je heel wat l inks naar 

webshops.

Per aankoop die je via deze l inks doet, geven de webshops 

onze school 5% van jouw aankoopbedrag.

Jij betaalt zelf niets extra en steunt onze school dus gratis!
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