
 

Socratisch begeleiden van leerlingen 
Bewustzijn van persoonlijke oordelen en overtuigingen helpen je om 

oordeelvrij met je leerlingen in gesprek te kunnen. 

  

Leerlingen begeleiden is prachtig. Maar ook best moeilijk. Soms zitten jouw persoonlijke 

overtuigingen en oordelen zo in de weg dat het je niet lukt om je werkelijk te kunnen verbinden 

met leerlingen. In deze training gaan we vanuit Socrates’ lijfspreuk aan de slag: ‘ik weet niets, ik 

vind niets, dus vertel me alles’.   Door in de training met jezelf op socratische wijze aan de slag te 

gaan krijg je vele handvatten aangereikt voor een diepgaander contact met jouw leerlingen. 

 

 
 

Ieder mens draagt vanuit zijn of haar persoonlijke context boodschappen, overtuigingen en 

patronen met zich mee. Deze helpen je in je dagelijkse leven met jouw functioneren. Het zorgt 

voor automatisch gedrag, zodat je niet over alles wat je doet hoeft na te denken. Deze 

boodschappen en overtuigingen zijn dus helpend, maar ze kunnen je ook in de weg zitten. 

Doordat ze er ook voor zorgen dat je wel of niet oordelend naar een ander kijkt. 

Door je bewust te worden van je eigen overtuigingen en patronen, kun je leren om oordeelvrij 

naar de ander te kijken. Door te werken met scriptcirkels, het contextueel gedachtengoed en 

inzicht te krijgen in de kracht van weerstand, ontwikkel je nieuwe vormen om op een 

verbindende manier in gesprek te gaan met jouw leerlingen en/of collega’s. 
 

Thema’s 

Tijdens de training wordt gewerkt aan de volgende thema’s: 

• Kracht en belemmeringen van empathie 

• Zichtbaar maken van patronen, boodschappen en overtuigingen 

• Contextuele gedachtengoed 

• Systemisch perspectief in de klas 

• Handreikingen voor coachgesprekken 

• Stellen van socratische vragen 

• Van dramadriehoek naar groeidriehoek 

• Werken met scriptcirkels 

• weerstand als krachtig instrument 

• Praktische coachvormen vanuit socratische denkwijze 

 



 

Praktische informatie 

 

Voor wie 

Docenten, coaches en mentoren in het VO en MBO, die op zoek zijn naar verrijking en verdieping 

in hun begeleiding. 

 

Duur 

Twee dagdelen 

 

Data 

Kijk voor komende data op https://www.lumencoaching.nl/open-inschrijvingen/ 

 

Werktijden 

13:30-17:00u 

 

Aantal deelnemers 

6-12 deelnemers 

 

Locatie 

La Vie Utrecht (op loopafstand van het centraal station) 

 

Kosten 

€ 229,00, inclusief koffie en thee. 

 

Trainer 

Rolien Dijksterhuis 

 

Rolien is trainer-coach bij Bureau Lumen CT. Zij is afgestudeerd als Synergetisch Registercoach 

aan de registeropleiding Synergetisch Coachen. Rolien heeft jarenlange ervaring in het onderwijs 

als docent, mentor en trainer-coach. 

 

 

 

 

 

 

 

Trainingen van Bureau Lumen CT kenmerken zich door de praktische insteek. De nadruk ligt tijdens 

de trainingsdagen op het zelf ervaren van de inhoud, waardoor het gemakkelijker wordt deze te 

implementeren in eigen lessen.  De verhouding tussen theorie en praktijk is dan ook zo’n 30/70. 

 

Het is ook altijd mogelijk om aangeboden trainingen in company aan te bieden. Neem hiervoor 

contact op via info@lumencoaching.nl of bel 06  494 232 56 . 
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