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Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze 
pagina’s worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina’s mag worden 

vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op 
welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder 

de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.



Back to basics



Back to basics: 
‘oerreacties’ op overmatige stress

- ‘Vechten’ = Externaliserend
bv. moeilijk hanteerbaar gedrag stellen: agressief gedrag, 
oppositioneel gedrag, uittestend of uitdagend gedrag, ... 

- ‘Vluchten’= Internaliserend
bv. zich terugtrekken, in eigen gedachtenwereld vertoeven, 
moeilijk in communicatie gaan met de buitenwereld, depressie, 
vermijding, verslavingen, ...

- ‘Bevriezen’
bv. niet meer functioneren, in paniek raken, blokkeren, ... 



Back to basics: 
‘oerreacties’ op overmatige stress

 Verschillende reacties, eenzelfde basis
 Bepaalde reacties maatschappelijk meer aanvaard 
 Detectie vaak sneller, langzamer afhankelijk van copingstrategie
 Vaak ≠ zorg afhankelijk van copingstrategie

Je kiest in oorsprong je eigen reactie niet



Uitgangspunt

Een jongere kiest hier niet bewust voor ....

... Waarom zou een jongere dit soort gedrag stellen 
als hij/zij anders kon/geen goede reden had?!

Waarom zou je jezelf zoveel negativiteit op de hals halen als het 
niet noodzakelijk was een teken/boodschap te geven?!



Waarom stellen jongeren moeilijk hanteerbaar 
gedrag?

Herhaald moeilijk hanteerbaar gedrag is altijd

= een hulpvraag die de jongere op dat moment

niet op een andere manier kan stellen!

= signaalfunctie, communicatie

= onkunde, geen onwil!

BETEKENIS ??



Gedrag ontcijferd

Gedrag = Communicatie

Maar...

- Minder mee vertrouwd als communicartievorm
- Bepaalde vormen zijn sociaal minder aanvaard
- Bepaalde vormen zijn moeilijker te hanteren



Pedagogische (r)evolutie?

Eén van de grootste misverstanden in onze huidige pedagogische aanpak:

We proberen voornamelijk via INZICHT GEDRAG te VERANDEREN

~ Gesprekken
~ Huidige pedagogische systemen

Voor een bepaalde groep werkt dit
Voor een veel grotere groep dan we denken werk dit niet of onvoldoende!

Inzicht ≠ Ondersteuning     



Moeilijk Hanteerbaar Gedrag

Huidige perceptie, uitgangspunt in aanpak Realiteit

Onkunde
Onkunde

Onwil

Antisociaal gedrag



Secundaire problem(atiek)en door eerder 
gebrek aan afstemming

ADHD-gedrag lijkt op 
ongehoorzaamheid

Omgeving reageert negatief

Overtuiging ontstaat “ik ben het altijd geweest”, 
“ik ben een stout kind”, “iedereen is steeds boos 
op mij, ik doe het ook nooit goed”

“Ik kan het tóch nooit goed doen, ook al doe 
ik mijn best, nu volg ik mijn eigen regels”

Oppositioneel-opstandig of anti-
sociaal gedrag

Bron: Opleiding: Praktisch en concreet werken met kinderen en jongeren met een kinderpsychiatrische problematiek in een 
schoolse setting Dr. S Crommen en K. Van Lommel



Pedagogische (r)evolutie?

Kennis/studiedagen ADHD? 

Kennis/opleiding ASS?

Maar...

Waarom werken we dan nog steeds met straf- en beloningssystemen bij 
moeilijkheden met planning en organisatie?

Waarom maken we zo weinig de link dat de meest voorkomende 
uitingsvorm van spanning bij ASS moeilijk hanteerbaar gedrag is?



Pedagogische (r)evolutie?

Godsdienst
Ik merk dat het moeilijk is om tijdens de les je aandacht erbij te houden. Na de vakantie zoek 
ik graag samen met jou hoe we ervoor kunnen zorgen dat dit wat makkelijker kan verlopen.
Fijn dat je zo enthouiast wilt antwoorden op vragen in de les Leandro!

Nederlands
Je bent goed in dingen vertellen Leandro, dat is heel fijn. Het is soms moeilijk om eraan te 
denken om je spullen bij te hebben. Ik zal een checklist maken om je hierbij te helpen. Ik 
merk dat je soms je toetsen niet gemaakt hebt, ik weet dat je je best doet, maar misschien 
was het wat te moeilijk? Dat is niet erg, we zoeken naar een oplossing hiervoor.

Frans
Leandro ik zie dat je je best doet en het soms toch nog wat te moeilijk is. Je hebt veel dingen 
waar je goed in bent, Frans is wat lastiger. Het is vaak moeilijk om de regels van de klas te 
volgen, we zoeken hier best een oplossing voor, want dit is voor jou ook vervelend.



Onwil versus onkunde

• Begrijpen, kunnen plaatsen ≠ goedkeuren

• Vaak kennis vereist om gedrag te kunnen plaatsen

• Anderzijds, met een correcte basisattitude moet je het 
gedrag (nog) niet steeds begrijpen om onkunde te 
veronderstellen



Pedagogische (r)evolutie?



Welke pedagogische transformaties 
kunnen we maken?



Welke pedagogische transformaties 
kunnen we maken?

1. Visie: van onwil naar onkunde

2. Grondhouding: van voorwaardelijk naar onvoorwaardelijk

3. Aanpak: van repressief naar preventief, ondersteunend 
werken



1. Visie van onwil naar onkunde



2. Grondhouding: van voorwaardelijk 
naar onvoorwaardelijk

Zij die het moeilijkst zijn om van te houden
hebben onze liefde vaak het hardst nodig

Dan Millman



3. Aanpak: van repressief naar preventief, 
ondersteunend werken



Doel gedragskaarten, beloningssystemen, strafsystemen nu:
- bepaald gedrag voorkomen of vermijden
- kind of jongere leren gewenst gedrag te stellen

In de praktijk zien we vaak:
- gedragskaarten/gedragssystemen = spanning verhogen
- mogelijke reacties:

de stress verplaatst zich     toename verzet vermindering gedrag owv
 andere symptomen toename gedrag verkeerde motivatie

 uit angst
 kortetermijneffect

Straf-, belonings- en volgsystemen onder de loep



Straf-, belonings- en volgsystemen onder de loep

• De intenties van deze systemen zijn vaak goed, doch de effecten zijn 
nogal eens anders

• We gaan onderliggend uit van onwil, de mogelijkheid van controle 
over het gedrag, eerder dan van onkunde

• We hanteren deze systemen vaak ook nog om ons niet onmachtig te 
voelen, omdat we te weinig alternatieven hebben

• De meerwaarde van deze systemen zit in het feit dat leerlingen 
GEVOLGD worden
We kunnen echter leerlingen ook anders opvolgen en deze systemen 
onvoorwaardelijk en minder negatief, repressief maken



Pedagogische (r)evolutie?

Waar naartoe?

VOLGSYSTEMEN   - bestraffende component
- oordeel  
- verantwoordelijkheid (volledig) bij de leerling leggen

+ functie: in kaart brengen waar de noden zitten
+ leerlingen het gevoel geven dat ze ondersteunend,

vanuit zorg, gevolgd worden
+ verandering is een gezamelijke verantwoordelijkheid



Voorbeeld 1

Voorbeeld



Voorbeeld 1

Voorbeeld

Doel systeem: 

- Kansen geven
- Leerlingen inzicht geven in hun gedrag
- Ondersteuning bieden
- Begrenzen indien nodig

 Maar ... effect?



Voorbeeld 1: mogelijke verfijningen



Voorbeeld 1: mogelijke verfijningen

- Verticale vorm herzien om geen falen te impliceren en een  
waarde-oordeel door leerkracht en medeleerlingen uit te sluiten
- Het systeem gebruiken om in kaart te brengen wat er nodig is, 
niet om een waarde-oordeel te vormen (bv.”ik verdien”)
- Communicatie: van onwil naar onkunde
- Communicatie: de verantwoordelijkheid niet bij de jongere 
leggen, maar samen zoeken naar oplossingen en ondersteuning
- Onkunde zien: weinig leerlingen kunnen op basis van reflectie 
hun gedrag aanpassen
- Onvoorwaardelijk werken: iedereen krijgt een stempel voor inzet,
we bekrachtingen voor inzet, niet voor resultaat



Aanpak in de praktijk

“De Heilige drievuldigheid”

1. Begrenzen / 2. Ondersteunen 3. Positiviteit /
stoppen eigenheid

 Tegelijkerheid én voldoende inzetten!

Correcte beroepshouding
Van Lommel Katelijne, 2015
Bron: Opleiding: Praktisch en concreet werken met kinderen en jongeren met een kinderpsychiatrische problematiek in een 
schoolse setting Dr. S Crommen en K. Van Lommel



Voorbeeld 2

• Voorbeeld De Helix: Begrenzen

Heden
- Een sporadische time-out gebeurt wel eens
- Niet alle leerkrachten durven een time-out toe te passen 
- Als een time out wordt toegepast gebeurt dit momenteel op een foute 
manier  wordt gezien als straf

waar willen we naartoe?



Voorbeeld 2

• Voorbeeld De Helix: Begrenzen

Voorstel sessies “kijken door een andere bril”

1.Het uitwerken van een preventieve time-out (fase 0)

Voordelen: 

- Preventief te werk gaan: Indien een Time-out een gekend fenomeen is voor alle leerling is dit ‘niets speciaal 
meer’ maar een normale zaak dat iedereen wel eens een time-out nodig heeft. 

- Duidelijkheid voor alle leerkrachten: “wat doe ik in een situatie waarin ik voel dat het gaat escaleren?”

- Veel situaties zullen opgelost geraken zonder straffen.

- Duidelijkheid van schoolse werking voor ouders en leerlingen.

2. Implementeren

- Proefproject  beperkt aantal klassen januari- maart 2018

- Hoe opnemen in ons regelement?  



Voorbeeld 2
• Voorbeeld De Helix: Begrenzen



Voorbeeld 2• Voorbeeld De Helix: Begrenzen



Voorbeeld 2: mogelijke verfijningen

• Voorbeeld De Helix: Ondersteuning

Heden
- Weekrapporten, volgrapporten, begeleidingscontracten… 
- Hier staat de verantwoordelijkheid van de leerling centraal
- Gedeelde verantwoordelijkheid/ ondersteuning komt onvoldoende 
voor

waar willen we naartoe?



Voorbeeld 2: mogelijke verfijningen
• Voorbeeld De Helix: Ondersteuning



Voorbeeld 2: mogelijke verfijningen
• Voorbeeld De Helix: Ondersteuning



Aanbod voorjaar 2018

Vormingsdagen UCLL: 3-luik (samen of apart te volgen)

23/1/18
Met Aengus aan tafel: Moeilijk Hanteerbaar Gedrag

20/2/18
Met Aengus aan tafel: Structuur

8/5/18
Met Aengus aan tafel: Time-Out

www.ucll/studeren/interessegebieden/welzijn/navormingen-welzijn
 begeleidingsvaardigheden en -methodieken

http://www.ucll/studeren/interessegebieden/welzijn/navormingen-welzijn


Vragen & Interactie


	Cross-over�14 december 2017
	 
	Dianummer 3
	Back to basics
	Back to basics: �‘oerreacties’ op overmatige stress
	Back to basics: �‘oerreacties’ op overmatige stress
	Uitgangspunt
	Waarom stellen jongeren moeilijk hanteerbaar gedrag?
	Gedrag ontcijferd
	Pedagogische (r)evolutie?
	Moeilijk Hanteerbaar Gedrag
	Secundaire problem(atiek)en door eerder �gebrek aan afstemming
	Pedagogische (r)evolutie?
	Pedagogische (r)evolutie?
	Onwil versus onkunde
	Pedagogische (r)evolutie?
	 
	Welke pedagogische transformaties �kunnen we maken?
	1. Visie van onwil naar onkunde
	2. Grondhouding: van voorwaardelijk �naar onvoorwaardelijk
	3. Aanpak: van repressief naar preventief, ondersteunend werken
	Straf-, belonings- en volgsystemen onder de loep
	Straf-, belonings- en volgsystemen onder de loep
	Pedagogische (r)evolutie?
	Voorbeeld 1
	Voorbeeld 1
	Voorbeeld 1: mogelijke verfijningen
	Voorbeeld 1: mogelijke verfijningen
	Aanpak in de praktijk
	Voorbeeld 2
	Voorbeeld 2
	Voorbeeld 2
	Voorbeeld 2
	Voorbeeld 2: mogelijke verfijningen
	Voorbeeld 2: mogelijke verfijningen
	Voorbeeld 2: mogelijke verfijningen
	Aanbod voorjaar 2018
	Vragen & Interactie

