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Stand van zaken…

• 1/3de van de Belgen wordt persoonlijk 
geconfronteerd met psychische stoornissen in 
zijn levensloop

• 25 % van de Belgen voelt zich slecht in zijn vel 
(31,4 % van de 14-25-jarigen!)

• 8 % prevalentie automutilatie bij 
jongens, 20,8 % bij meisjes

• 20 % van de adolescenten
rapporteert ernstige ggz-klachten

cijfers uit 2018 & 2019



Wat heb ik nodig om 
me goed te voelen?

• verbinding en vertrouwen

• zelf mogen beslissen, zelf mogen groeien

• kracht en veerkracht



1. Moeder, waarom hechten wij?

verbinding & vertrouwen

• krijg ik bestaansrecht?

• krijg ik (zelf)vertrouwen?

onze opdracht

• sensitiviteit

• responsiviteit



2. Zelfdeterminatie

autonomie

betrokkenheid
intrinsieke 
motivatie

relationele 
verbondenheid

competentie eigenaar worden van je 
eigen verhaal…
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onvoorwaardelijke
acceptatie

warmte

eigen keuze maken

structuur

positieve keuze negatieve keuze

positieve 
consequenties

negatieve 
consequenties
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3. Kracht & veerkracht

gedragenheid -
onvoorwaardelijke acceptatie

zelfwaardegevoel

humor - relativeringsvermogen

zingeving - ik-besef

(sociale) vaardigheden



Noden van 
jongeren

• opgroeien tot zelfstandigheid

• geen opgroeien zonder goed voelen



Groeien naar zelfstandigheid

hoeveelheid

leeftijd

autonomiecontrole

autonomiecontrole



Basishouding…



Basishouding van leerkrachten & begeleiders

• dragen van leerlingen, van jongeren
• sensitiviteit

• responsiviteit

• ontwikkelingsruimte creëren en aanbieden
• buiten de comfortzone treden

• ervaringsgericht werken

• ruimte laten voor denken en betekenisgeving (en zo nodig helpen bijsturen)

• …



Basishouding van leerkrachten & begeleiders

• buiten de komfortzone treden
• uitdagingen

• grenzen & begrenzing
• laten ontdekken

• laten ervaren

• blijven aanbieden

• in ‘real life’

• proces-gebaseerd leren en groeien



Basishouding van leerkrachten & begeleiders

een autonomie-ondersteunende 
versus 

een controlerende context

een warme, relationeel 
ondersteunende

versus
een kille en verwaarlozende context

een structurerende 
versus 

een chaotische context

autonomie

verbondenheid

competentie



Met als resultaat…

intrinsieke 
motivatie: uit 

zichzelf 
gemotiveerd, 

goesting

internalisatie: 
het zich eigen 

maken van een 
bepaald gedrag 

en denken

nieuwsgierigheid, 
verwondering, 

interesse

eigenaarschap, 
waardenpatroon,

overtuigingen

duurzame 
verantwoordelijkheidszin

receptieve 
interpersoonlijke houding

capaciteit tot zelfregulatie
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Pas op…!

behoeftebeknottende
omgeving

ervaring van 
behoeftefrustratie

emotionele kosten 
(passiviteit, 
depressieve 

gevoelens, burn out)

behoeftesubstituten

compensatie

verlies van 
zelfbeheersing 

(-controle)

rigide 
gedragspatronen

opstandig verzet



Concrete 
hulpmiddelen

• communicatie

• steun vanuit de context & groepsdynamische
processen



Communicatie met leerlingen

taal / gedrag

denken / cognitie

empathie / sociaal aanvoelen

vertrouwen

activiteitenniveau

invloed van de context

introspectie
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weglaten / vervormen / veralgemenen

tijd en ruimte / betekenissen / herinneringen & het 
opgebouwde referentiekader / ordening & waarden en 

normen / overtuigingen & verwachtingspatroon / attitudes

interne 
voorstelling

stemming

fysiologie

interne 
voorstelling

stemming

fysiologie



Communicatie met leerlingen

doel doel

visie/idee

perspectief bieden

invoegen

bijsturen

visie/idee

verkennen van perspectief

gedeelde zorg

visie op de oplossing?

de leerling
de leerkracht,  

begeleider



Communicatie met leerlingen



Groepsdynamische processen




