GOEDE COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN:
EEN MUST VOOR ELKE DOCENT.
Door: Drs. A.M.J.M. Donkers, orthopedagoog en docent bij Opleidingscentrum Speciale
Onderwijszorg (Fontys/OSO) te Tilburg. Eerder werkzaam geweest als
maatschappelijk werker in het speciaal onderwijs en bij een Raad voor
Kinderbescherming.
Samenvatting:
In dit artikel ga ik in op de communicatie tussen de docent en zorgleerlingen. In de hectiek
van alledag komt communicatie tussen mensen wel eens in het geding. Voor de docent is
goede communicatie eigenlijk een must om goede hulp aan zorgleerlingen te geven. Vanuit
mijn eigen ervaringen in de hulpverlening geef ik wat beschouwingen over valkuilen en
weerstanden en de mogelijkheden om je communicatie te verbeteren. In de gesprekken met
zorgleerlingen ben je zelf je eigen gereedschap: hier moet je aandacht voor hebben en in
optimale conditie brengen. Ik besluit het artikel met wat adviezen voor reflexie en mogelijke
technische verbeteringen van je gespreksvaardigheden.
De Informatie en Communicatie Technologie (ICT) heeft een grote vlucht genomen.
Leerlingen sturen SMS-jes, e-mailen, zoeken op internet en chatten met elkaar. Op het eerste
gezicht zou je veronderstellen dat de communicatie hierdoor zou verbeteren. We zien echter
steeds meer leerlingen met problemen juist op het gebied van communicatie en relaties.
Docenten, leerlingen, ouders: je hoort steeds vaker dat men het druk heeft. Er is geen tijd over
om te communiceren; de aandacht voor elkaar die zo wezenlijk van belang is komt soms in
het geding. Als docent is het belangrijk om hier eens wat bij stil te staan. Jezelf vragen stellen
over je eigen communicatie, je relaties met leerlingen en andere aspecten van interactie
binnen je omgeving.
Juist in de hulp aan zorgleerlingen is het extra belangrijk om goede communicatieve
vaardigheden te bezitten. Elke docent is er zich wel van bewust dat veel van zijn hulp
afhankelijk is van de communicatie met de leerling. Zorg dat je begrepen wordt en zorg dat je
de leerling begrijpt; ofwel om in begrippen van Van Lier (1993) te spreken: wees sensitief en
responsief. Vaak zijn we erg verbaal ingesteld en letten we vooral op wat de leerling zegt.
Communicatie met leerlingen wordt juist pas interessant als je gaat letten op wat de leerling
“niet”zegt; ofwel naar concreet gedrag wat zich uit in non-verbale gedragingen.
Communiceren doe je met al je zintuigen: horen, zien, aanraken, ruiken en proeven. Als je
technisch kijkt naar wat communicatie inhoudt zou je veronderstellen dat dit vaak goed gaat.
Niets is minder waar: er zit meestal veel ruis op de lijn. Uit ervaring heb ik gemerkt hoe
moeilijk het is om helder te communiceren; zeker als de ander een zorgleerling is. Je handelen
en spreken wordt sterk beïnvloed door je eigen referentiekader; wat je hoort en ziet wordt
hieraan gekoppeld en vervormd. Het is vaak wat je graag wilt horen of zien of je past het in je
eigen bekende repertoire. Laten we met een voorbeeld eens wat concreter worden.
Op een video-opname is te zien dat een student uit de opleiding tot DOCENT V.O. die bezig
is met het geven van remedial teaching aan een leerling met spellingsproblemen. Ze (overal
kan ook hij gelezen worden) heeft hiervoor een handelingsplan gemaakt en laat een deel zien
van de oefeningen met de leerling. De leerling doet wat er van hem gevraagd wordt, maar
nadere observatie laat zien dat hij geen oogcontact heeft met de docent, vaak naar beneden
kijkt en gedwee zijn opdrachten maakt. Hij lijkt niet lekker in zijn vel te zitten: allerlei vragen
komen dan naar voren. De docent was zo met haar eigen handelingsplan bezig dat de
communicatie met de leerling haar niet was opgevallen. Vanzelfsprekend werd haar plan van
aanpak hierdoor wat gewijzigd; de leerling had haar veel te vertellen.

Met dit voorbeeld wil ik duidelijk maken dat je moet leren om goed te communiceren: het is
nooit af en kan altijd beter. Zelf kom ik uit de hulpverlening waarin communicatie een
centrale plaats inneemt. Als hulpverlener ben je zelf het gereedschap waar je mee moet
werken en dat gereedschap moet goed zijn. Gesprekken voeren met ouders, leerlingen en
anderen is altijd voor verbetering vatbaar. Hoe meer je hierin ook getraind wordt , hoe meer je
beseft dat je kunt sturen, beïnvloeden of zelf manipuleren. Dit gaat echter niet zomaar; hier
moet je wel veel voor doen. Dit vraagt namelijk om een voortdurende reflexie op je eigen
handelen: in verbaal en non-verbaal opzicht. Hoe je over komt kun je te weten komen door
het aan anderen te vragen: dus vraag feedback op wat je zegt en op wat je doet; anderen
kunnen soms goed aangeven waar jou communicatie verbeterd kan worden. Hulpmiddelen
hierbij kunnen zijn de “Vragenlijst voor Interpersoonlijk gedrag” die gebaseerd is op theorie
van Leary en de “teamrolanalyse” gebaseerd op het gegeven dat elk goed functionerend team
uit 8 verschillende rollen dient te bestaan. Beide instrumenten kun je zelf invullen maar het is
zeker zo interessant om collega’s te vragen deze over jou in te vullen. Hierdoor krijg je een
goed beeld hoe anderen jou zien en ervaren.
In de omgang met zorgleerlingen dien je ervan bewust te zijn dat je communiceert vanuit je
eigen referentiekader: dat van de ouder of van de leerling is anders. Om nu de leerling goed
aan te voelen zul je sensitief moeten zijn: probeer je in de huid van de leerling te verplaatsen
om zijn referentiekader goed te kunnen begrijpen. Vaak heeft dit ook een positieve uitwerking
op de relatie met de leerling: hij voelt dat je hem wilt begrijpen, dat je hem serieus neemt en
accepteert in zijn gevoelens. A. Konig geeft aan dat ”de begeleider echt moet zijn, zich in
moet kunnen leven en de ander dient te respecteren”. (1995, 16)
Naast reflexie, dat eigen lijk centraal staat bij het ontwikkelen van goede communicatieve
vaardigheden, kun je ook denken aan het oefenen om vaardigheden onder de knie te krijgen
met allerlei hulpmiddelen. Vanuit eigen ervaring weet ik dat ik het meeste geleerd heb van de
video-opnames, de geluidsopnames en de analyses die ik van gevoerde gesprekken heb
moeten maken. Het is wel belangrijk dat je bij het terugkijken of luisteren van de opnames je
voldoende veilig voelt; je wordt erg kwetsbaar. Studenten die veel weerstand hebben tegen de
video-opnamen, hebben hier vaak vervelende ervaringen mee opgedaan.
Anderzijds is het een redelijk objectieve weergave van de realiteit en is het een goed
hulpmiddel om je eigen veranderingsproces in te zetten en te begeleiden. Bedenk wel dat je
eigen gedrag, je eigen gewoontes veranderen een moeilijke klus is. Ga voor jezelf maar eens
na hoeveel vaste communicatiepatronen je hebt; het zijn vaak ingeslepen
vanzelfsprekendheden. Deze veranderen is net zo moeilijk als andere gewoontes veranderen;
bedenk maar eens hoe moeilijk het is voor ouders met een probleemkind waar je tegen zegt
dat ze meer structuur moeten bieden: hun eigen opvoedingspatroon veranderen??? Of een
beloningsysteem voor hun kind uitvoeren?
Ik denk dat hier vaak erg makkelijk tegenaan gekeken wordt. In de hulpverlening ben ik tegen
veel weerstand aan gelopen. Ik ben me steeds meer gaan beseffen dat weerstand meer over
mezelf vertelde dan over de ander: vanuit mijn perspectief wilde ik dat die ouders veranderde;
die ouder zag dit echter helemaal niet. Hierdoor heb ik geleerd om te gaan met weerstand; om
deze als normaal te beschouwen. In beweging komen, ofwel veranderen kost veel energie.
Daarbij komt dat weerstand noodzakelijk is; het is een soort bescherming en bij
probleemgezinnen zien we wel eens dat het zelfs noodzakelijk is om te overleven: zonder
weerstand zou het gehele gezin (het systeem) uiteenvallen. Ook bij zorgleerlingen zien we dit
mechanisme. Als docentr is het daarom belangrijk om weerstand bij zorgleerlingen als
normaal te beschouwen. Probeer te beseffen dat jij iets bij de ander wilt veranderen en dat dit
moeilijk is. De leerling zal zelf zeer gemotiveerd moeten zijn; biedt daarom aan in de
communicatie om hem of haar te helpen en vraag hoe je dit zou kunnen doen. Deze openheid
naar leerlingen in de communicatie brengt diepgang in de relatie. Hoe meer leerlingen

uitgenodigd worden, hoe meer ze van zichzelf zullen laten zien. Gebruik in de gesprekken
met de leerling vooral de interventies die links op het continuüm (Zie figuur 1) staan: zich
openstellen (stiltes toelaten), luisteren, terugkoppelen, verhelderen en vragend aansluiten.
(Konig, 1998, 37).
Figuur 1. Gespreksinterventies

1. Zwijgen: Bewust omgaan met stiltes. Non-verbaal laten merken dat je er bent voor de ander. Je
luistert. Je bent geïnteresseerd. Je geeft hem/haar ruimte. De ander is belangrijk.
2. Uiten van tussenvoegsels: Door instemmende geluiden en gebaren laten merken dat je de ander
volgt, dat je luistert, dat je dingen begrijpt: - knikken - mm, mm/juist, ja, ja
3. Samenvatten van de inhoud/parafraseren: Met eigen woorden herhalen en samenvatten van
hetgeen de ander heeft vertelt. Hierdoor ervaart de ander daadwerkelijk dat je (goed) geluisterd
hebt. Voor jezelf kun je hierdoor checken of je inderdaad goed geluisterd hebt. Onduidelijkheden
kunnen verhelderd worden. Je zult merken dat samenvatten de ander motiveert om verder te
vertellen. Het dwingt jou om goed te luisteren. Samenvatten leidt ook tot een zekere ordening. De
zaken worden op een rijtje gezet.
4. Samenvatten en benoemen van gevoelens (die je meent te horen (intonatie), maar ook meent te
zien in het non-verbale gedrag; Het benoemen en beschrijven van gevoelens die je bij de ander
waarneemt geeft de ander nog sterker het gevoel dat er naar hem geluisterd wordt, dat je
geïnteresseerd bent in hem en dat je werkelijk meeleeft (je inleeft).
Deze eerste vier interventies worden ook wel eens “Actief luisteren” genoemd. Luisteren is geen
passief proces. Het levert op deze manier een belangrijke bijdrage aan het ontstaan van vertrouwen
van de ander in jou.
5. Het stellen van aansluitende vragen: Het gaat hier om vragen die je stelt op basis van hetgeen
de ander vertelt heeft. Je sluit aan bij zijn referentiekader. Je voegt niets nieuws toe aan zijn
verhaal, maar probeert eventuele onduidelijkheden te verhelderen of meer details te horen.
6. Het stellen van toevoegende vragen: Nu worden vragen uit je eigen referentiekader gesteld. Dat
wil zeggen dat de vragen te maken hebben met je eigen ervaringen. Vragen die betrekking hebben
op zaken die de ander niet beschreven of benoemd heeft. Zaken waar hij misschien niet aan gedacht
heeft.
7. Informeren: Je neemt nu meer initiatief. Je neemt meer ruimte in. Je gaat informatie geven. B.v.
informatie waar de ander behoefte aan heeft. Informatie die de ander verder helpt, hem meer zicht
geeft op de zaak.
8. Adviseren: Je neemt weer meer ruimte in. Je bent meer aan het woord. Je geeft advies. Je houdt
nog wel rekening met de behoeften en mogelijkheden van de ander.
9. Beoordelen (waarde -oordeel/ je eigen mening/ je visie): Je neemt nog meer ruimte in. Je
bepaalt nu wat er gezegd wordt. Je geeft je mening ongeacht wat de ander ervan vindt.
10. Opleggen / voorschrijven / bevelen: Voor de ander is er geen ruimte meer. Jij bepaalt de
inhoud van het gesprek op dat moment. De ander kan alleen maar luisteren en zwijgen, en liefst
doen wat jij zegt.
(vrij naar: Loeki Feringa, OSO)

Hierboven zien we een overzicht van de verschillende gespreksinterventies zoals die door de
gespreksverantwoordelijke tijdens het gesprek ingezet kunnen worden. Een belangrijk effect
van de interventies, namelijk de ruimte die men krijgt/neemt en ervaart in het gesprek, is
gevisualiseerd.
Ga ook bij jezelf te rade: als je iemand vertrouwt en iemand heeft begrip voor je gevoelens;
aan deze persoon zul je meer over jezelf loslaten. In communicatie termen: in het JOHARI window zal je vrije ruimte groter worden en je blinde vlek en het verborgen gebied
verkleinen. (naar: Wiertzema, 1996, 106)(zie figuur 2). Een andere manier om aan te geven
hoe feedback kan werken en hoe belangrijk feedback is, kunnen we illustreren met het
zogenaamde Johari-Venster:
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Met de vrije ruimte wordt het gedrag bedoeld waarvan wij ons zelf bewust zijn (b.v.
vaardigheden, gedrag, dat we bewust toepassen) en dat ook bij anderen bekend is. Anderen
nemen dit waar.
Op dit gedrag kan feedback gegeven worden. Deze feedback is evaluatief. Er kan sprake zijn
van een waarde oordeel: Dit gedrag, dat je liet zien, is in een dergelijke situatie minder
geschikt.
De blinde vlek heeft betrekking op dat gebied van ons functioneren waarvan we ons zelf niet
bewust zijn (b.v. ingeslepen gedragspatronen, een bepaalde gewoonte) maar dat anderen wel
waarnemen.
Ook hier kan feedback gegeven worden. Dit kan evaluatieve feedback zijn, maar het gaat hier
ook om het attenderen van de ander op iets waarvan hij zichzelf niet bewust is en dat de
communicatie (tussen hem en leerlingen, tussen hem en gesprekspartners) negatief beïnvloed
en de oorzaak kan zijn van communicatiestoornissen.
Met de prive-ruimte wordt dat deel van ons functioneren bedoeld dat alleen bekend is bij ons
zelf. Het kan hier gaan om bepaalde opvattingen, angsten, .... Het kan de communicatie met
anderen soms verbeteren wanneer iets meer informatie over deze privé-ruimte wordt gegeven.
Feedback kunnen we op dit functioneren niet geven. We kunnen er wel iets over te weten
komen door b.v. tijdens een gesprek de gevoelens die we menen waar te nemen bij de ander te
benoemen
en zo af te checken wat de ander bezig houdt. Dan is iets van feedback wel
Figuur
2: Johari-venster.
mogelijk.
Tenslotte gaat het bij het onbekend-gebied om onze onbewuste drijfveren. Niet bekend aan
ons zelf en niet bekend aan de ander. Misschien door psychoanalyse te achterhalen.
Hoe groter de vrije ruimte wordt, hoe makkelijker het communiceren gaat. Hoe minder
communicatiestoornissen er zijn. Hoe beter het gesprek verloopt.

Als je openheid en diepgang in de relatie met een zorgleerling weet te bewerkstelligen zul je
je beter kunnen verplaatsen in de leerling; de hulp die je geeft komt dan beter tot zijn recht: de
leerling zal zich echt geholpen voelen. In het onderwijs is dit toch de intentie: de leerling moet
er beter van worden. Ik wil in dit artikel besluiten met een overweging van prof. Dr. L.
Stevens:
“De school veronderstelt dat leerlingen de leerkracht volgen; is de aard van het leren,
ontwikkeling en adaptief onderwijs niet dat leerkrachten de leerling volgen”?
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