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Haim Omer
• Israëlisch psycholoog

• Talrijke studies naar effectiviteit van de aanpak; (Weinblatt & Omer, 2008; 
Ollefs, 2009; Levavi & Omer, 2009)

 ouders: o.a. minder hulpeloosheid, 
minder negatieve emoties, 
minder onderwerping, 
minder permissieve opvoedingsstijl

 kinderen: daling gedragsproblemen

 context: verhoging social support 

 effectiviteit onafhankelijk van leeftijd



Spiraal van onmacht

• Toegeven

onmacht/hulpeloosheid

• Dwingen/straffen



uitgangspunten
• Zelfcontrole  Escalatie moet vermeden worden.
• Aanwezigheid en nabijheid / waakzame zorg
• Leerkrachten moeten zich sterker en weerbaarder 

voelen. 
 Bied actieve weerstand tegen probleemgedrag.

Zonder aanvallend te worden.
• Doorbreek de eenzaamheid van de leerkracht.
 netwerken !!!

• De kracht en plicht het van verzoeningsgebaar







In de praktijk!?
• Directie moet mee, ondersteunend en faciliterend zijn!
• Teamwerking = verticaal denken = relatie centraal = verbinding 

tussen collega’s: intern en extern netwerk!
• Begeleidingsdienst voor leerlingen, ouders en leerkrachten: Hoe 

kunnen we leerkrachten ondersteunen?
• Toepassingen vanuit NVR/NA op school: vooral de manier van 

denken, de uitgestelde reactie, aankondigingen,…
• Interne vormingskalender en traject voor nieuwe personeelsleden = 

niet vakgebonden (BaNaBa)
• Open klassenraden (5 + 6 + 7de jaar) = experimenteel…



In de praktijk!?
• Hoe ben ik aanwezig in het leven van leerlingen in en buiten de klas?  

Momenteel hebben we het idee om de opvolging van leerlingen te 
verdelen over alle leerkrachten?

• Hoe transparant ben ik naar leerlingen en ouders? Momenteel punten, 
remediëring en UDL en StiCoRDi zijn zichtbaar in SOL …

• Relationele ethiek! De existentiële, menselijke ontmoeting = 
noodzakelijke voorwaarde om te komen tot overdracht!

• Het belang van geweldloze communicatie
• Relatie = proces; lesgeven (al te dikwijls) = product
• Macht versus Gezag!?
• Meer werk? Neen anders werken!





Steunpilaren
Aanwezigheid Zelfcontrole Transparantie Netwerk Relatie / 

Herstel
Presence Empowerment Net-Support

“Ik stel geen 
grens, ik ben de 
grens”

“Ik heb geen 
controle over jou, 
ik kies mijn eigen 
positie”

“Ik heb geen 
geheimen en 
geen taboe”

“Je hebt een heel 
dorp nodig om 
een kind groot te 
brengen”

“Ik investeer in 
jou en draag zorg 
voor herstel”

Waakzame (Zelf)Zorg Waakzame (Zelf)Zorg Waakzame
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Authenticiteit + 
kwetsbaarheid
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Geschiedenis van de DSM
Een bangelijke evolutie…

1952 DSM-I

1968 DSM-II 180

1980 DSM-III 292

1987 DSM-III-R

1994 DSM-IV 365

2000 DSM-IV-TR

2013 (18/05) DSM-V 500



Inspirerende websites
• www.newauthority.net
• http://www.partnershipprojectsuk.com/
• http://bigv.be/bigv.html
• http://www.nagvopschool.be/
• http://www.thhi-tessenderlo.be/thhi/index.php/
• : Lezing Idan Amiel, campus Oude Luikerbaan

UCLL: https://events.ucll.be/idanamiel
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