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INHOUD

DEEL 1: Kaders  
 Relationeel werken (systemisch werken) 
 Hechtingskader 
 Stress- en traumakader

Deel 2: tools 
 Ijsbergmetafoor
 De sociale discipline matrix 
 The Window of tolerance

DEEL 3: Handvatten rond Afstand en nabijheid 
 Wees je bewust van je eigen binnenkant
 Wees een (co-)regulator
 Wees je bewust van je eigen opdracht
 Draag zorg voor jezelf én de ander





- De mens is een relationeel wezen (autonomie in verbondenheid) 

- De hoeveelheid relaties en de kwaliteit van de relaties hebben een 
grote impact op ons welbevinden

- Welbevinden is nodig om te leren en te groeien als mens

- Als leerkracht heb je een inhoudelijke deskundigheid en een 
relationele deskundigheid 





- Welke belangrijke verbindingen heeft dit kind?
- Welke belangrijke professionele verbindingen heb 

ik?  



Hechting is een proces van interactie tussen een kind en één of meerdere 
opvoediers (doorgaans ouders) dat leidt tot een duurzame emotionele 
relatie.

- Hechting is biologisch noodzakelijk om te overleven

- Hechting is relationeel 

- Hechting heeft te maken met twee fundamentele noden:
 De nood aan verbondenheid
 De nood aan autonomie, eigenheid

- Het belang van het eerste levensjaar



Stilstaan bij eigen zorgervaringen als kind: 
- Wat gebeurde er toen je vroeger hulp nodig had van je ouders? 

- Ging je makkelijk hulp vragen? 
 Zo niet, wat stond je in de weg? Welk gevoel gaf dit? Over jezelf en je ouders?  
 Indien wel, hielp het dan? Wat maakte dat het (niet) hielp? Welk gevoel gaf het over jezelf en je ouders? 

- Welke pool werd door je ouders meer gestimuleerd: nabijheid of eigenheid? 

- Waar zou je je gezin situeren op het continuüm loszandgezin en kluwengezin? 

Stilstaan bij jouw verzorgstijl:
- Hoe hebben jouw eigen zorgervaringen jouw manier van ouder/leerkracht zijn beïnvloed? 

- Welke dingen wil je anders doen? 

- Welke vergelijkbare ervaringen wil je een kind bieden? 

- Ben jij eerder aanklampend of vermijdend als zorgfiguur? 

- Welke pool zet jij meer in de verf: nabijheid of eigenheid? 



- biologisch aangestuurd systeem 

- Stress= lichamelijke reactie op een situatie die door ons lichaam als ‘gevaarlijk’ 
wordt ingeschat. 
 We leren door ervaringen 

- Soorten stress: 
 positieve stress
 Aanvaardbare stress
 Toxische stress





- Werking intern alarmsysteem (amygdala:
 Analyseert de drieging op basis van de opgeslagen patronen
 Stuurt verdedigingsreacties aan: FIGHT, FLIGHT, FREEZE 

- Bij chronische overbelasting van je stresssysteem slaat dit alarmsysteem op hol! 

- Gevolgen: 
 Problemen met emotieregulatie 
 Problemen met leren
 Gezondheidsproblemen

- De andere kant van stress en trauma is veerkracht! 



Bewustzijnsoefening stress- veerkracht 
aan de hand van de balkmetafoor 



DEEL 2

TOOLS



gedrag

gevoelens gedachten

• Vroegere ervaringen
(positief en negatief)

• Aanleg

gedrag

gevoelens gedachten

• Vroegere ervaringen
(positief en negatief)

• Aanleg

anderik
Buitenkant

Wat je ziet en hoort 
van de andere.

Binnenkant

Wat je denkt
en voelt.









Duik onder de waterlijn naar de gevoelens en 
gedachten



Regulate- relate- reason

1, Bij jezelf
2, Bij het kind



- Wat is mijn taak (niet)?

- Welke (dwingende) overtuigingen 
bestaan er over jouw job?
 Vanuit persoonlijke geschiedenis?
 Vanuit de maatschappij? 

- Welk effect hebben die op mij?
- Wat zijn helpende gedachten? 
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