
 
 

Het onderwijs heeft pedagogisch sensitieve leraren nodig! 
 

Vanuit het lectoraat Leren & Innoveren van Fontys Hogeschool Kind en 
Educatie verschijnt een nieuwe uitgave, het boek “De pedagogisch sensitieve 
leraar: werken aan brede opbrengsten”. Anouke Bakx, lector Leren & 
Innoveren , geeft hierin aan dat het basisonderwijs gebaat is bij leraren die 
beschikken over pedagogische sensitiviteit terwijl zij met hun leerlingen 
werken aan brede onderwijsopbrengsten: verder kijken dan alleen taal en 
rekenen en vooral weer goed kijken wat leerlingen nodig hebben om zich 
optimaal te kunnen ontwikkelen!  
 
 
Al enige tijd benadrukt onder andere het ministerie van OCW de kwaliteit van de 

leraar en het realiseren van hoge(re) leeropbrengsten door leerlingen. Een positief pedagogisch 
klimaat draagt bij aan goede leeropbrengsten. De pedagogisch sensitieve leraar maakt écht het 
verschil, maar hoe? Dit boek helpt (toekomstige) leerkrachten om het onderwijs en het pedagogisch 
klimaat zo in te richten, dat goede onderwijsopbrengsten optimaal gestimuleerd worden. De 
pedagogisch sensitieve leraar is gebaseerd op recente, wetenschappelijke inzichten en geeft 
leerkrachten bouwstenen om vanuit hun pedagogische sensitiviteit systematisch te kunnen werken 
aan de groei van hun leerlingen. 
 
De pedagogisch sensitieve leraar beschrijft de rol van de leraar, evenals bouwstenen om een 
pedagogisch sensitieve leerkracht te worden, die opbrengstgericht en handelingsgericht werkt. Ook 
gaat het boek onder andere in op feedback geven, een positieve mindset stimuleren bij leerlingen, 
hen laten ‘omdenken’ en in een team werken aan een positief pedagogisch klimaat. Het boek bevat 
overzichtelijke ‘theorieboxen’ met achtergrondinformatie, herkenbare praktijkvoorbeelden, ‘ga eens 
na-kaders’ voor zelfreflectie en handreikingen om de theorie in de vingers te krijgen. Er is een 
aanvullende website met verdiepende bronnen, bruikbare tools en formulieren: www.coutinho.nl/ps-
leraar.  
Anouke Bakx is onderwijspsycholoog en heeft ook zelf als leerkracht basisonderwijs gewerkt.  Aan het 
boek hebben verschillende onderwijsexperts én leraren in opleiding bijgedragen. 
 
Boekpresentatie op 28 mei as. bij de pabo in Tilburg 
Op donderdag 28 mei aanstaande wordt een lectoraats-inspiratie-avond gehouden over het thema 
Pedagogische Sensitiviteit. Deze inspiratieavond is bedoeld voor leraren basisonderwijs, 
pabodocenten, onderwijsdirecties, studenten van de pabo’s en studenten van masteropleidingen. In 
korte tijd kun je de meest recente inzichten en ervaringen op dit gebied te weten komen via een 
keynote lezing én een keuzeworkshop. Uitgevers van uitgeverij Coutinho zijn aanwezig met de meest 
recente publicaties op het terrein van het (basis)onderwijs. 
Ontvangst voor deze inspirerende avond is om 18.00 uur in de studietuin van Fontys Hogeschool Kind 
en Educatie in Tilburg (Mollergebouw, A-vleugel 2e etage). Het inhoudelijke programma start om 
18.30 uur en sluit om 20.30 uur af met een informele borrel. Aanmelden via http://fontys.nl/Over-
Fontys/Fontys-Hogeschool-Kind-en-Educatie/Lectoraat-Leren-en-Innoveren/28-mei-2015-
Inspiratiebijeenkomst-De-pedagogisch-sensitieve-leraar-Werken-aan-brede-
onderwijsopbrengsten.htm 
 
 
 
 


