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      Pedagogische tact   

      

 -  Roland Baas - 

Het beroep van docent is moeilijk los te zien van de 
docent als persoon. Uit diverse onderzoeken blijkt dat 
de interactie van jou als docent met leerlingen één 
van de meest kritische factoren is.1 Iedereen wil in 
principe communiceren en contact maken.2 Daarbij is 
je houding van groot belang. Hiermee leg je het eerste 
contact. Een goede houding kenmerkt zich door res-
pect en bescheidenheid. Respect betekent dat je luis-
tert naar een kind, zonder direct te oordelen. Dat is 
niet gemakkelijk. Hiervoor is een open houding nodig 
en de volle aandacht. Een bescheiden houding bete-
kent dat je je terughoudend opstelt en de leerling als 
deskundige van zichzelf ziet. 

 
Kernbetekenis 
 
Als docent kun je opleiden en opvoeden niet los van 
elkaar zien3, doordat je bij het begeleiden automa-
tisch een relatie aangaat met de leerlingen. Een 
docent heeft een pedagogische houding nodig en 
hieronder wordt sensitiviteit voor een leerling be-
doeld. Een docent moet zich bezig houden met ‘wat 
het beste is voor het kind’. Je kunt nog zoveel kennis 
in huis hebben, pedagogische tact gaat over een 
bedachtzame en sensitieve houding naar leerlingen. 
Het gaat erom op een bepaald moment een keuze te 
maken tussen wat geschikt is en wat ongeschikt is 
voor dát kind. Je zult als docent er met ‘huid en 
haar’ moeten zijn, dus in het moment zijn4. Naast 
houding gaat het ook om de toon waarop iets ge-
zegd wordt. 
 

                                                           
1 Hattie, 2009 
2 Delfos, 2006 
3 Van Manen, 2014 
4 Steven & Bors, 2013 

Pedagogisch tactvol handelen gaat dus over inspe-
len op de uniekheid van een leerling. Steven en Bors 
geven de volgende kernbetekenis van pedagogische 
tact: Het verstaan van de leerling en diens ken-
nelijke behoeften, en het geven van een passend 
antwoord daarop, mee bepaald door het peda-
gogisch kader van de school. 
 
Voor pedagogisch tact is het nodig om open te staan 
en om de ander te horen, te voelen en te respecte-
ren.3 

 
Vormen van contact 
 
Er zijn verschillende vormen van contact tussen 
docent en leerling. Van Manen onderscheidt vijf 
vormen: 

1. familiair; 
2. respectvol; 
3. waarderend; 
4. responsief; 
5. uitverkoren. 

Deze vormen worden gebruikt door sensitieve do-
centen en geven elk een andere vorm van contact 
weer. 
 
1. Familiair: de familiaire vorm is contact 
waarbij de zorg van de docent wordt aangesproken. 
Dit gebeurt vaak wanneer de docent spreekt over 
‘mijn kinderen’ en een veilige sfeer in de klas heeft 
gecreëerd. 
2. Respectvol: dit betekent vanuit de ogen 
van de leerling een relatie aangaan, waarbij de vol-
wassene de leerling ‘hoogacht’. 
3. Waarderend: een docent laat merken dat 
de leerling iets waard is. Bij een aantal talentvolle 
kinderen is dit gemakkelijk; de kunst zit ‘m in het 
waarderen van elke leerling. 
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Interactie 

4. Responsief: dit betekent dat de docent de 
leerling raakt, op de leerling ingaat, waardoor deze 
zich aangesproken en gestimuleerd voelt. Hierbij is 
altijd sprake van interactie. 
5. Uitverkoren: deze vorm is zeldzaam, 
waarbij een docent gefascineerd raakt door een 
leerling. Vaak gebeurt dit bij leerlingen die wat on-
peilbaar en raadselachtig zijn; die je intrigeren. 
Deze vormen van contact zijn niet altijd gemakkelijk 
van elkaar te scheiden. 
 
Belangrijke aspecten van ‘pedagogical understan-
ding’3 (de houding die leerlingen uitnodigt om te 
reageren en zichzelf te laten zien, tijdens verschil-
lende vormen van contact) zijn: 
 Non-judgemental understanding: de docent 

als open observeerder en luisteraar. Hij laat zijn 
oordelen achterwege. 

 Developmental understanding: de docent kijkt 
naar de leerling vanuit zijn kennis over ontwik-
keling, maar neemt hierin de uniekheid van de 
leerling nadrukkelijk mee. 

 Educational understanding: de docent kent 
niet alleen de cognitieve onderwijsbehoefte, 
maar kent ook de motivatie en houding van de 
leerling en weet reflectieve vragen te stellen. 

 Formative understanding: een docent is ‘in 
loco parentis’, dus hij is betrokken en dient in de 
ondersteuning van ouders het belang van het 
kind. 

 
Kortom, de vier bestanddelen van pedagogische tact 
zijn: 

1. vertrouwen hebben in de leerling; 
2. sensitieve responsiviteit; 
3. perspectief innemen van de leerling; 
4. authenticiteit4. 

 

 
 
Bij responsiviteit is het van belang verantwoorde-
lijkheid aan de leerling over te dragen, waarbij je als 
docent de specifieke vaardigheden van een kind 
benut. Vaak worden complimenten bedoeld als 
bemoedigende terugkoppeling, maar zijn deze in 
werkelijkheid kort en onnauwkeurig. Soms is het 
beter meer aandacht te geven dan een korte, alge-
mene loftuiting te doen. Feedback geven werkt dan 
ook beter dan algemene complimenten. Er zijn ook 
andere werkvormen die meer inspelen op elkaar 
aandacht geven en omgaan met anderen. Voorbeel-
den daarvan zijn: het werken met complimenten-
rondes, sociale vaardigheidsmethoden, vertrou-
wensoefeningen, dramawerkvormen. 
 

 

Basisbehoeften en mogelijke barrières 
 
Pedagogische tact is het antwoord op de drie psy-
chologische basisbehoeften: relatie, competentie en 
autonomie. Onderstaand pedagogische grondfiguur4 
brengt dit in beeld. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn drie barrières die docenten af kunnen hou-
den van pedagogische tact en het voorzien in de 
drie basisbehoeften: 

1. oordelen; 
2. cynisme; 
3. angst5. 

 
Docenten moeten zich bewust zijn van hun barriè-
res, anders kunnen zij zichzelf ten onrechte als au-
thentiek beschouwen. Met andere woorden: een 
docent die zich meer bewust is van zichzelf, van 
denken en voelen, is beter in staat om zich te kun-
nen inleven en om contact te maken met een leer-
ling4. Scharmer zet tegenover de drie barrières, drie 
‘zijnstoestanden’, te weten: 

1. open geest (denken zonder oordeel); 
2. open wil (loskomen van alles onder contro-

le willen houden); 
3. open hart (tegenhanger van cynisme waar-

bij men liefdevol tegen zichzelf, anderen en 
de wereld is). 

 

Meer weten? 
Delfos, M. (2006): Communiceren is contact. 
Manen, M. van (2014): Weten wat te doen. 
Middendorf, J.W.H. (2015): Relatie naar leer-kracht. 
Scharmer (2007): Theorie U. 
Stevens, L. & Bors, G. (2013): Pedagogische tact. 
Kessels, J.W.H. (2009): Omgaan met jongeren. 

                                                           
5 Scharmer, 2007 
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Competentie 

 

 

 

Autonomie 

Aanbod van:   
- verbondenheid 
door beschikbaar-
heid, vertrouwen 
en responsiviteit;  
-verantwoordelijk-
heid. 
 
Aanbod van:  
- uitdaging en 
ruimte;  
- van ondersteu-
ning en grenzen. 

 
 
Aanbod van: 
- respect voor de 
leerling als actor;  

- van respect voor 
diens uniciteit; 
voor het perspec-
tief van de ander 
en het andere. 
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