
Kernpraktijk 1 Contact maken 
Lesgeven begint met contact maken. Een veilig leerklimaat, waarin tegemoet wordt 
gekomen aan de basisbehoeften van alle betrokkenen, is een belangrijke voorwaarde 
om tot leren te komen. Daarvoor is het nodig om leerlingen te zien en door hen gezien 
te worden. Bij deze kernpraktijk gaan we in op basale communicatieve aspecten (zowel 
verbaal als non-verbaal) die het contact maken in de klas bevorderen. Ook begrippen 
als congruent gedrag en het verschil tussen waarneming en interpretatie komen aan 
bod).  

 

Doelen 

Je kunt uitleggen waarom contact maken met leerlingen een belangrijke voorwaarde is 
om leren mogelijk te maken. 

Je kunt uitleggen hoe  communicatieve (verbale en non-verbale) aspecten bijdragen 
aan een veilig leerklimaat. 

Je kunt in observaties van en reacties op leerlingen onderscheid tussen waarneming en 
interpretatie. 

Je kunt een beschrijving geven van je eigen communicatieve gedrag bij het contact 
maken met leerlingen. 

 

Verwerking op school 

1a. Observeer een les van je werkplekbegeleider en kijk daarbij specifiek naar de 
kernpraktijk 'Contact maken'. Kies twee momenten uit die je opgevallen zijn en 
formuleer daar een vraag bij. Bespreek je vragen na de les met je werkplekbegeleider. 

Of als je zelf al les geeft (bijvoorbeeld omdat je een baan hebt): 

1b. Laat je werkplekbegeleider of een andere begeleider van je school een les 
observeren en gericht kijken naar de manieren waarop jij contact maakt met leerlingen. 
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