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Als je voor jezelf 1 vraag 
beantwoord wil zien na 

deze workshop, waar wil je 
dan een antwoord op?



Wat is voor jou
‘moeilijk’ gedrag?

en
hoe komt dit?



Ik in 
relatie 

tot 
mezelf

Ik in 
relatie 
tot de 

leerling

Ik in 
relatie tot 

mijn 
collega’s

Werkzame bestanddelen…??



Ik in relatie tot 
mezelf…

Wat is mijn persoonlijke stijl in het 
benaderen van jongeren met 
moeilijkheden? 

Hoe maak ik verbinding? Hoe maak ik 
aansluiting bij de leefwereld? (ook als 
de jongere het mij moeilijk maakt)

Hoe zorgzaam ben ik ingesteld? En 
hoe realiseer ik dat?



Ik in relatie tot de leerling…

Erkenning  … qué??

Hoe doe je dit bvb. bij een jongere 
die geen coöperatie vertoont? 

Bij een kind dat aangeeft niet met 
jou samen te willen werken?



Ik in relatie tot de leerling…

 Durven doorvragen (vs angst om te bruuskeren): hoe kan
je dat doen?

 Zoek de functie/de betekenis van het gedrag (onder de 
harde schil schuilt kwetsbaarheid)

 Heb oog voor wat werkt en exploreer dit (uitzonderingen
analyseren met de HOE-vraag – aandacht voor coping)



Ik in relatie tot 
de leerling…

Normaliseren: een normale reactie op 
een abnormale omstandigheid 

Complimenteren: 2 vormen

Schaalvraag 

Cave voor: het ‘hulpverlenerssyndroom’, 
‘waarom’ en ‘onmogelijke vragen’



Ik in relatie tot de leerling…

EN WANNEER WE EEN GRENS 
BEREIKEN…

 Overnemen/begrenzen: hoe kunnen 
we dit zorgzaam doen?

 Doorverwijzen / belangrijke anderen 
betrekken

 Stap er zelf (tijdelijk) uit
 …



Ik in relatie tot 
mijn team Kwetsbaar leren zijn bij elkaar is een fundamenteel 

onderdeel van goede zelfzorg

Eigen angst, kwaadheid mag, en dikwijls is het goed om 
deze in te zetten, ook bij de leerling (transparant zijn)

Zorg dragen voor elkaar

Een werksfeer waarin zoeken mag, en falen niet bestaat in 
het werken met kinderen en jongeren



Enkele cases…



Emma,
7 jaar

Emma krijgt al enkele weken thuisonderwijs en gaat 
vanaf volgende week terug naar school. Sinds enkele 
dagen merk je dat Emma meer afwezig is. Na wat 
doorvragen zegt Emma dat ze bang is om terug naar 
school te gaan. Ze durft Joyce, die haar vroeger nog 
heeft gepest, niet onder ogen komen. Daarenboven zijn 
de ouders van Emma zo’n 2 maanden terug definitief uit 
elkaar gegaan, ze voelt zich hierover schuldig en weent 
hierdoor veel als ze ‘s avonds alleen in bed ligt. Ze heeft 
angst om het niet goed te doen op school en wil niet 
‘falen’ om haar ouders niet nog meer teleur te stellen…

 Herkenbaar? 

Wat zijn mogelijks waardevolle bestanddelen om op in te zetten?

Wat zijn volgens jou mogelijke valkuilen in het contact met Emma?



Lucas, 13 jaar
Sinds enkele dagen ga je langs bij Lucas. Bij aanvang van de les 
werd het al vrij snel duidelijk dat Lucas Weigert mee te
werken: “laat me gerust, ik wil niet dat je komt, ga weg! En 
trouwens, die school kan me geen barst schelen, en dus wat jij
mij hier komt vertellen ook niet!”

 Herkenbaar? 

Wat zijn mogelijks waardevolle bestanddelen om op in te zetten?

Wat zijn volgens jou mogelijke valkuilen in het contact met Lucas?



Reeds 10 dagen ga je langs bij Kato. Van bij
het begin merk je een stil en 
teruggetrokken meisje die heel kwetsbaar
oogt en weinig open contact maakt met je. 
Per toeval merk je dat ze vrij veel
kraswonden heeft op haar armen. Net op 
het ogenblik dat je de moed vond om dit
met haar te bespreken, geeft ze aan: “ik wil
niet meer leven, het heft allemaal geen nut 
meer, ik zie het écht niet meer zitten…” 

KATO - 15 JAAR

 Herkenbaar? 
Wat zijn mogelijks waardevolle bestanddelen om op 
in te zetten?
Wat zijn volgens jou mogelijke valkuilen in het 
contact met Kato?



Hartelijk dank! 
T I J S  M A E R T E N
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