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Kennismaking 

Onderwijs en het begeleiden van kinderen en jongeren, brengt ons hier 
samen. 

Specifieke verwachtingen? 

Mijn achtergrond: Hilde L’Ecluse 

Orthopedagoog in BuBaO De Vinderij

Docent VIVES Banaba BuO (emotionele ontwikkeling // ASS)



Op het programma: introductie ‘de draad’ 

I. Intro 

II. Overzicht van ‘de draad’

III. Uitwisseling, vragen, bedenkingen, …

→ Voorbeelden vanuit BuBaO

→To do: samen verruimen naar onderwijs aan zieke kinderen/jongeren 



I. Intro  

▪ Emotionele ontwikkeling

▪De draad van Gerrit Vignero
➢Waar wil deze metafoor helpen? 

➢ Steeds 3 aspecten!

➢Wat zit er achter gedrag? 

➢De draad als metafoor, en in vogelvlucht

Vignero, G. De draad



▪ Emotionele ontwikkeling 

Anton Došen

°26.12.1936, Kroatië

Kinderpsychiater 

Gerrit Vignero

orthopedagoog 

Auteur van ‘de draad’



Vandaag → ‘de draad’ van Gerrit Vignero 

Anton Došen (SEO) blijft daarbij heel belangrijk als grondlegger. 

▪ De draad van Gerrit Vignero



De metafoor van ‘de draad’

Den draad.mp4


➢ De draad: waar wil deze metafoor helpen?

Wanneer een leerling niet reageert zoals je verwacht, 
ga je kijken naar hoe een leerling sociaal - emotioneel 

in mekaar zit. 

Door dat te beseffen ga je gedrag kunnen herkaderen en anders 
gaan kijken/reageren.   

Zo bouw je een draad met de leerling op. 

Vignero, G. De draad



➢ Bekijk altijd drie aspecten!

LEERLING
ONTWIKKELING

SITUATIE 
(KLAS en 
SCHOOL)

PREVENTIEVE

LEERKRACHT
RELATIONELE

Vignero, G. De draad



➢ Wat zit er achter gedrag?

- Kunnen versus Aankunnen

- De sociaal-emotionele ontwikkeling is een belangrijke bron om de 
motieven van kinderen te kennen en gedrag te begrijpen.

- Emotie-regulatie is een belangrijk aspect van opvoeding en 
begeleiding.

Vignero, G. De draad



➢ De draad als metafoor, en in vogelvlucht

Metafoor om taal te geven aan de verbinding tussen ouder en kind, 
leerling en leerkracht, … 

→ Hoe groeit de verbinding tussen mensen doorheen de verschillende 
ontwikkelstappen?

Zowel kinderen, jongeren, volwassenen, met en zonder beperking, 
kunnen vanuit deze draad bekeken en begrepen worden.

Biedt inzicht én handvatten om concreet aan de slag te gaan!



de draad …

… wordt opgebouwd doorheen het leven in interactie met ouders, 
verzorgers, leerkrachten, …

Doorheen de ontwikkeling doorlopen ouder en kind verschillende 
vormen van draad. Elk type draad heeft eigen kenmerken

- thema’s bij het kind

én

- verwachtingen van de ouders 

Elke draad is een bouwsteen die voortbouwt op een vorige draad en zijn 
eigen kwaliteit blijft hebben.



de draad …

- sluit aan bij de ontwikkelingspsychologie

→ van ‘ontwikkelingspsychologie’ naar ‘ontwikkelingspedagogiek’

- focus op emancipatorisch denken

Er is meer dat ons bindt dan wat ons scheidt



‘De draad’ in vogelvlucht

http://www.gerritvignero.be 

➢Videofragment site Vignero

https://gerritvignerodedraad.wixsite.com/dedraad/video

➢ Poster

➢ Bladwijzer

➢ Brochure (+ brochure specifiek voor onderwijs)

➢ Boeken (ter inzage)

➢ Spel ‘Ontwarde draad’

http://www.gerritvignero.be/
https://gerritvignerodedraad.wixsite.com/dedraad/video


?
verworven

?
aangeboren

VERBINDING

G. Vignero, De draad

trauma



II. Overzicht van ‘de draad’: 

Over verschillende draden 

en 

dé draad

Over de sterke draad 

en 

de kwetsbare draad 

en 

het kwetsbare stukje in de draad 

en …



Vignero, G. De draad

DE DRAAD

TREKKEN



1. De eerste draad (0 – 9 mnd) 

- Eenrichtingsdraad naar het kind

- Baby, maar ook te vertalen naar iemand die (veel) ouder is

- De begeleider biedt voorspelbaarheid in tijd, ruimte en 
basiservaringen 

- rekening houdend met de gevoeligheden van het kind => 
voorwaarden voor het kind om zich te hechten

➢Nabijheid en aanwezigheid!

➢Wat kan het kind nú aan?  



Bij ernstige problemen: begeleiden vanuit de eerste draad!

→ontwikkelingsthema’s van het eerste levensjaar

• aanpassen aan de wereld, 

• prikkels reguleren of er door overspoeld worden, 

• troost zoeken, 

• (on-)veiligheid ervaren, 

• …

→Als begeleider: kalmeren, troosten, cirkelen, …



Ontwikkelingstaken binnen de eerste draad

het spoor   

de poort

actie-reactie

samen doen



Het spoor: structuur brengen in tijd en 
activiteit (0 - 2 mnd)
• Ouders geven basisstructuur

• Afgestemd op de noden van het kind

• Kind volgt het gemeenschappelijk spoor

• Interne klok en interne structuur  

• Structuur brengen in tijd, ruimte en activiteiten: een stramien van 
voorspelbare elementen in het hier en nu

• Bv. dagschema (op maat van het kind) → bv. bij ASS



Toegepast op onze klaspraktijk: het spoor

• Start van de dag? Welkom?

• Dagschema? 

• Overgangen?

• Een lievelingsplekje? 

• Hoe activiteiten begrenzen? 

• Van en naar de andere plaatsen, andere ruimtes? 

• … 



De poort: vormgeven aan emoties (2– 5mnd)

• Het kind kan emoties van woede en genot tonen en er door overspoeld 
geraken

• De ouder vindt een manier om rust en troost te brengen → ‘susbaarheid’

• De poort is toe: de persoon wordt overspoeld door emoties en is niet 
meer bereikbaar: overstuur, gedereguleerd, verliest zichzelf



Bij overspoeling door emoties:

- ervaring van niet kunnen bereiken als poort toe is;

- de persoon trekt zicht terug in een veilige basisplaats;

- zogezegd ‘uitdaaggedrag’: → kan ook jij mijn emoties opvangen?

➢ Vertrouwde begeleider: de begeleider die angst en emoties kan 
opvangen

➢ Niet-vertrouwde begeleider: Kan die mij opvangen? 

• Hoe kan ik de spanning en de emoties opvangen? Welke manieren 
van troosten, kalmeren helpen en bieden veiligheid?  



➢Met mijn stem, geluid, nabijheid/afstand

➢Aanbieden van schuilplaats / basisplaats 

➢ Rustgevende activiteiten, prikkelhantering

➢ Sensitief en responsief

➢Nagaan hoe het kind spanning opbouwt en afbouwt
➢ Bv. op schoot nemen, rug masseren 

➢Nagaan hoe overgangen verlopen

Voorbeeld Tanja 



Toegepast op onze klaspraktijk: de poort

• Hoe creëer je rust voor (individuele) kdn, en in de klas? 

• Hoe help je als leerkracht vorm te geven aan emoties? 

• Wat herken je aan zelfbeschermend gedrag? 

• Als een kind boos wordt, wat doe je dan? Kan je de regie houden? 

• Veiligheid? Troost? Nabijheid? 

• Sensitief – responsief 

• Hoe rust bewaren/bieden? Hulpmiddelen (wiebelkussen, drukvest, …?)?

• Vluchtroutes? Time-out? Herstel, hoe? 

• …



Het spel van actie en reactie (5 – 6 mnd)

Sociale boodschappen uitwisselen

- Blik en reactie

- Lachen en teruglachen

- Een spel van prikkelen en geprikkeld worden

- Spel = bezig zijn

- Bekendste: kiekeboe



… kan leuk zijn maar ook erg vervelend…
Iets vervelends doen (bv. weglopen, roepen, …) geeft reactie én 
ambiance

Zogezegd ‘uitdagend’ gedrag: maak goede inschatting

Voorbeeld Ben en Davy

Als je vervelend gedrag wegneemt (bv. roepen, spuwen), wat geef je 
dan in de plaats? Wat mag wel, waar, wanneer, …?

Straffen en belonen helpen niet!!!



Still face Experiment 

https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0

Filmpje hier als illustratie van actie-reactie, maar baby zit al 
verder in de draad (hechting)

https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0


Toegepast op onze klaspraktijk: actie - reactie

• Is dus geen ‘uitdagen’!

• Hoe kan je de controle overnemen en contact krijgen? 

• Lukt het om een alternatief te bieden? 

• Bij aanhoudende actie – reactie: teruggaan naar spoor en poort

• Lukt negeren? Maar: hou verbinding! 

• Lukt het om positief (deel)gedrag te waarderen? 

• …



Samen doen (6 – 8 mnd)

Samen met een voorwerp of activiteit bezig zijn

→Heel belangrijk in de ontwikkeling! 

Wat zie je jonge kdn graag doen met anderen? 

Samen doen is een belangrijke basis om een band te hebben met 
elkaar → opstap naar hechting



- Wat doet het kind graag met mij? 

- Wat doe ik graag met het kind? 

Wat is jouw en mijn ‘nutteloos weetje’? 

Voorbeeld Yannick (stok op bus)

→Korte activiteiten: samen auto’s kijken, samen boodschap doen, …

→‘de weg is het doel’: het samen bezig zijn, meespelen

→Fantasmatisch boogje: je aanwezigheid laten voelen

→Joint attention 



Het schijnbaar nutteloze maar o zo belangrijke weetje



Toegepast op onze klaspraktijk: samen doen

• Hoe genieten van samen bezig zijn? 

• ‘de weg is het doel’!

• Ken je van elk kind in je klas een ‘nutteloos weetje’?

• Lukt het om mee te spelen, mee te doen? 

• …



Dus: Eerste draad …

… de situatie organiseren 
opdat het lukt



Vignero, G. De draad

CIRKELEN

Bijgetankt kunnen worden

Wat is de functie 

van de draad? 

SAMEN ZORGEN DAT HET LUKT



2. De hechtingsdraad (7 – 9 mnd)

Het kind voelt dat er achter al die ervaringen, een voorspelbare persoon 
zit 

→‘negenmaandenangst’ 

→Die persoon kan helpen bijtanken, troosten, vormgeven aan emoties, …

De begeleider laat het kind gewaarworden dat er iemand is die voor hem 
zorgt.



Hechtingsproces:

Wederzijds proces van afstemmen tussen ouder en kind

waarbij binding aan mekaar tot stand komt

→Relationeel proces

Hechting is het fundament in ieders leven

→Basisvoorwaarde om draden te kunnen trekken naar andere mensen



Hechting en cirkelen 

- verbinding maken vanuit interesse van leerlingen

- aandacht voor goed gedrag → benoemen!

- nabijheid bieden

- routines en rituelen 

- eventueel is een time out nodig: kort + ‘gedaan’!

- …

Belangrijk: zelf de regie houden! 

Voorbeeld Gerben



Het Visual Cliff Experiment
https://www.youtube.com/watch?v=p6cqNhHrMJA

- Kind ervaart angst/onrust → zoekt info in gelaat moeder

- Moeder communiceert via gelaatsexpressie: veilig of niet → angst of 
geruststelling

- Kind baseert zich op deze info om te beslissen al dan niet op 
exploratie te gaan

- Angst bij moeder → angst bij kind →minder exploratie

- Moeder die weinig ‘terugspiegelt’ → kind moet op zz terugvallen →
angstig of roekeloos gedrag

- Geruststelling / aanmoediging door moeder →minder angst bij kind 
en meer vertrouwen in de situatie

https://www.youtube.com/watch?v=p6cqNhHrMJA


Circle of security



LUS IN DE DRAAD

Vignero, G. De draad

Voorwerpje als symbool om de draad door te geven

Emotionele 

hiërarchie?

Ouders 

Hoe makkelijk 

kan je het kind 

doorgeven??



3. De draad doorgeven (9 mnd – 2 jr)
Geen hechting zonder (‘onthechting’)/de draad doorgeven → binnen 
de veilige hechting, het kind kunnen ‘overdragen’ aan anderen

De begeleider varieert in afstand en nabijheid en maakt zo de draad 
langer. 

→De draad overdragen naar een andere begeleider

→‘het geven van speelruimte’: de begeleider houdt de draad in handen 
en het kind leert binnen de speelruimte

→De begeleider kan even weg zijn, maar de draad is er nog →
voorspelbaarheid in personen ontstaat

→Transitioneel object: de eerste draad op afstand 



- Afwisselen tussen bijtanken, doorgeven en ‘nu even niet’

- Probeer besmette situaties te ‘ontsmetten’ 

- Knuffel, … als transitioneel voorwerp 

- Voorspelbaar zijn; je aanwezigheid visualiseren

- Spreek af met collega’s om zorg te delen (gastklassen)

- …

Straffen en belonen werken niet! 

Voorbeeld Heleentje 



Vignero, G. De draad

BIJTANKEN DOORGEVEN

HELPEND BEGRENZEN 



Dus: Tweede en derde draad …

… samen zorgen dat het lukt



ZELF DE DRAAD TREKKEN

Vignero, G. De draad

Gezag  en geweten

Regels oefenen

Straf/beloning werkt

Belang van 

leeftijdsgenoten

Ik zorg dat je 

het zelf kan. 



4. Zelf ‘de draad’ in handen nemen (2 - 4 jr)

Koppigheidsfase: het kind is tegendraads: Nee, ik kan dat zelf! 

De begeleider voelt dat de draad stevig genoeg is: er kunnen grenzen 
en eisen gesteld worden.

Het kind krijgt meer verantwoordelijkheid; er komt confrontatie met 
een grens. 

Het kind houdt zich aan de regels, maar alleen als je in de buurt bent. 



- Krijgt het kind ook eens de kans om ‘neen’ zeggen? 

- Geleidelijk keuzes leren maken

- ‘Onderhandelen is beter dan strijd’ 

Gedragsmatige technieken: vnl. belonen, ev. straffen 

→ specifieke aandachtspunten bij belonen! 

→ straffen: ‘straf mild maar snel en consequent’



Dus…

Pas vanaf ‘de draad zelf willen trekken’ kan straffen en belonen 
gebruikt worden!

Het kind leert omgaan met frustraties en leert een grens te aanvaarden 
→ duidelijke grenzen aangeven en belonen helpt. Soms ook straf. 

‘Speelgoed afpakken van andere kinderen is vaak de eerste vorm van 
samenspel’.



AFSTANDSBEDIENING

Vignero, G. De draad

Probeerruimte naar REGELS   ANDEREN    OMGEVING



5. Afstandsbediening (4 – 6 jr) 
Eerste stappen van omgaan met regels, sociaal gedrag en een ruimere 
wereld

Straf en beloning werken omdat ze gebonden zijn aan de begeleider; 
het kind wil de draad niet verliezen. 

Regels van belangrijke personen worden geïnternaliseerd en kunnen 
van op afstand gehanteerd worden. 

Ruimte voor meerdere anderen, de wereld wordt groter, meer 
vaardigheden

→Gewetensfunctie

Voorkeuren voor bepaalde belangrijke anderen



- Starten met regels die al lukken → belonen (sociale beloningen)

- Systematisch leren werken (stappenplannen, stop-denk-doe, …)

- Opbouw groepswerk (eerst met twee, dan met meer kleuters)

- Afspraken aanwezig stellen door te visualiseren

- …

Voorbeeld Sander (aanwezigheden opnemen)



Dus: Vanaf vierde en vijfde draad …

…Ik zorg dat je het zelf kan
→

…Je kan het zelf  



CONTEXTUELE DRAAD

Vignero, G. De draad

De wetten van de speelplaats

•Iemand doet iets slecht aan mij

•Ik doe iets goed aan een ander

•Een ander doet iets goed aan mij

•Ik doe iets slecht aan een ander

Integreren van denken over zichzelf en anderen als basis voor handelen.  

FANTASIE        REALITEIT



6. Contextuele draad (6 – 12 jaar) 

Kind van 6 jaar (→ schoolkind) begint te redeneren en logisch te denken 

→ lezen, rekenen, …. ̴ hersenontwikkeling 

→ denken over zichzelf en de ander (leeftijdsgenoten) en de belangrijke 
anderen

→ zich verplaatsen in de motieven van een ander (dus niet meer enkel 
egocentrisch)

→ experimenteren met eigen positie in de groep

Vignero, G. De draad



Besef:

1. Iemand doet iets slecht aan mij

2. Ik doe iets goed aan een ander

3. Iemand doet iets goed aan mij

4. Ik doe iets slecht aan een ander → dit pas eind lagere school

Mogelijkheid om te denken over de draden, dus niet enkel alleen 
concreet de draad beleven (in de zin van fysieke aanwezigheid, 
vaardigheden aangeleerd krijgen)

Vignero, G. De draad



NETWERK

Vignero, G. De draad

WORDT HET NETWERK DE DRAAD?



7. De draad als netwerk (12 – 18 jaar) 

Belang van de groep: vrienden belangrijker dan ouders,

maar de ouder (draad) blijft belangrijk bij ‘nood’

Andere maatschappelijke invulling van ‘ouderlijk gezag’ over de 
decennia heen

Vignero, G. De draad



8. De rode draad (+ 18 jr)

Het volwassen leven …

Eeuwig doorlopend proces: blijvend reageren vanuit onze voorgaande 
levenservaringen en in de omgang met onze kinderen de draad 
doorgeven 

Vignero, G. De draad



SAMENVATTEND

SPOOR
POORT                                        Emotie-
ACTIE - REACTIE               regulatie
SAMEN DOEN

Hechte draad                           Wie is de draad?
LUS

ZELF
Afstandsbediening                                         sociale
Denken over zichzelf en anderen              vaardigheden
Netwerk

G. Vignero, de draad



a) Vertrekken vanuit de thema’s uit de eerste draad:  stressregulatie

b) Deze thema’s verbinden aan een hechtingsfiguur : hechtingsregulatie

c) Vanuit deze thema’s werken aan zelfregulatie

EERST REGULEREN  

DAN VERBINDEN  (CONNECTIE)     

DAN PAS CORRIGEREN EN UITLEGGEN

G. Vignero, de draad



Belangrijk

- Ontwikkelings- én leeftijdsadequaat en emancipatorisch werken

- De levensgeschiedenis van het kind / de jongere kennen is belangrijk. 
Geeft zicht op eventuele kwetsbare plek in de draad. 

- Wat is jouw favoriete draad als leerkracht? 



Kansen vanuit ‘de draad’: akkoord of niet? 

- Als team krijgen we een taal / een beeldtaal;

- Het een klein beetje anders aanpakken, kan een groot verschil maken;

- Als collega’s manieren vinden om elkaar te ondersteunen;

- Nadenken hoe af te stemmen met ouders;

- Daagt ons uit om ruimer te denken;

- Herkenbaar vanuit de ontwikkelingspsychologie;

- …



Relevant voor onderwijs aan zieke leerlingen? 

- de situatie organiseren opdat het lukt… / samen zorgen dat het lukt / 
ik zorg dat je het zelf kan → je kan het zelf

- Hechting (veilige haven – veilige basis)

- De regie houden, lukt dit? 

- Leeftijdsgenootjes, sociale ontwikkeling

- Wat heb ik nodig als leerkracht/begeleider? 

- …

Kwetsbaarheden en kansen/’aandachtspunten’?



III. Uitwisseling, vragen, bedenkingen,…

Iets opgestoken?

Vragen? 

Wat is bruikbaar, wat niet? 

Herkenbaar? Wat wel, wat niet…? 



Dank voor uw aandacht!

The eyes of a child…

https://www.youtube.com/watch?v=WB9UvjnYO90

Reacties welkom!

hilde.lecluse@vives.be

https://www.youtube.com/watch?v=WB9UvjnYO90
mailto:hilde.lecluse@vives.be

