3000 Leuven mail - Verschijnt 4 x per jaar - P706334

jaargang 31 - nummer 3 - september 2020

welwijs
wisselwerking
onderwijs en
welzijnswerk

Maatschappij- en jongerenproblemen

Colofon
Welwijs verschijnt 4 x per jaar en wordt
uitgegeven door de v.z.w. Majong.
Redactie:
Ann Boeraeve - Maria Bouverne-De Bie Dieter Burssens -Nathalie De Bleeckere Eef Goedseels - Bie Melis - Jan Tallon Gil Thys - Laurent Thys Bea Vandewiele - Evi Verduyckt Liesbet Verplanken - Nicole Vettenburg
Coördinatie en eindredactie:
Nicole Vettenburg
Redactie-adres:
Redactie WELWIJS
Trolieberg, 70
3010 KESSEL-LO
E-mail: nicole.vettenburg@welwijs.be
Teksten voor bijdragen, brieven en
mededelingen dienen te worden toegezonden
naar het redactieadres.
Druk:
Drukkerij Van der Poorten, Kessel-Lo
Abonnementen:
e 25 voor organisaties en instellingen;
e 20 voor particulieren;
e 17 voor groepsabonnement
(vanaf 5 abonnementen) en
e 30 voor buitenlandse abonnementen.
Bedrag over te schrijven op
rek. nr. 001-2064133-49 van de v.z.w.
MAJONG, Trolieberg, 70 - 3010 Kessel-lo,
met vermelding “ABO-WW”.
Logistieke ondersteuning:
Departement voor Lerarenopleiding, UGent
Nazicht drukproeven:

MAJONG
De v.z.w. MAJONG stelt zich tot doel de positie van maatschappelijk kwetsbare jongeren te
verbeteren. Sommige jongeren krijgen in hun contacten met de maatschappelijke instellingen
(zoals: school, arbeidsmarkt, V.D.A.B., mutualiteit,...) steeds weer te maken met de negatieve
effecten en genieten minder van het aanbod. Dit bleek uit meerdere onderzoekingen, uitgevoerd binnen de Onderzoeksgroep Jeugdcriminologie KU Leuven.
Om aan deze situatie daadwerkelijk iets te doen werd in mei 1989 de v.z.w. MAJONG opgericht. De leden van de vereniging zijn belangstellenden, afkomstig uit verschillende organisaties, nl. universiteiten (KU Leuven, UGent), schoolbegeleidingsdiensten, lerarenopleiding
en welzijnsorganisaties.
MAJONG wil haar doelstelling in eerste instantie realiseren door de samenwerking tussen
onderwijs en welzijnswerk te bevorderen. Hiertoe werden volgende activiteiten opgezet:
1. Het uitgeven van het tijdschrift WELWIJS (verschijnt 4 x per jaar)
2. Het geven van vorming en begeleiding
3. Het verrichten van onderzoek
MAJONG v.z.w. Trolieberg 70 - 3010 Kessel-Lo.

PUBLICATIES MAJONG/WELWIJS
De redactie Welwijs organiseerde verschillende studiedagen waarvan de verslagboeken kunnen worden besteld.
DE DRIE WERELDEN VAN JOHNNY EN MARINA. Spanningen tussen school, gezin en
leeftijdsgroep (1990), 75 p. (5 euro )
Jongeren typeren elkaar en stemmen hun eigen handelen hier op af. De bijdragen in dit verslagboek proberen inzicht te geven in dit fenomeen en zoeken naar manieren om er mee om
te gaan.
LEERLINGENBEGELEIDING : een antwoord op veranderende leerlingsituaties (1993), 139 p.
(6 euro)
Hoe wordt vanuit de verschillende socialisatiemilieus ingegrepen op de veranderende situaties
waarin jongeren opgroeien? In dit boek wordt op deze vraag ingegaan: eerst wordt de probleemstelling zo concreet mogelijk gemaakt, vervolgens worden een aantal gebieden van begeleiding
verder uitgewerkt.
WELZIJNSWERK EN EINDTERMEN, praktijkvoorbeelden en vragen (1996), 138 p. (6 euro)
De groeiende verbondenheid tussen welzijnswerk en onderwijs is met de introductie van de
“eindtermen” versterkt. De studiedag ging in op de betekenis van deze evolutie voor kinderen
en jongeren en de verwachtingen die zij meebrengt voor het welzijnswerk, het onderwijs en
het jeugdwerk. Daarna volgden een groot aantal praktijkvoorbeelden.
OPVOEDEN IN BILLIJKHEID: hoe streng moet onze aanpak zijn? (1999), 123 p. (6 euro)
Naar aanleiding van 10 jaar Welwijs werd gereflecteerd op de uitgangspunten van het tijdschrift en dit vanuit de actuele maatschappelijke evolutie waar de roep naar meer controle
en gestrengheid in de opvoeding sterker wordt. Centraal in deze reflectie staat de vraag: is de
optie ‘opvoeden in billijkheid’ verenigbaar met de uitgangspunten van het tijdschrift Welwijs?

Lieve Goris
Verantwoordelijke uitgever:
Nicole Vettenburg,
Trolieberg 70,
3010 Kessel-Lo.
www.welwijs.be

JUBILEUMNUMMER “15 jaar Welwijs” (2005), 152 p. (6 euro)
Naar aanleiding van 15 jaar Welwijs werd een speciaal nummer uitgegeven met een selectie
van vroegere bijdragen, een index met de artikels van de afgelopen 15 jaren en een bundeling
van alle verschenen cartoons van Jan De Graeve.
JUBILEUMNUMMER “25 jaar Welwijs” (2015), 156p. (8 euro)
In dit jubileumnummer worden een aantal artikels uit de vorige jaargangen opgenomen die
handelen over het thema ‘diversiteit’. Daarnaast biedt een index een overzicht over alle bijdragen van de voorbije 25 jaar en worden alle verschenen cartoons van Jan De Graeve – tussen
2005-2014 – gebundeld.
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Het verhaal van Sarah
Een bijzonder krachtige visie
in een jeugdhulporganisatie

Van positieve krachten, verbinding en herstel naar eenzijdige relatiegebaren,
het mobiliseren van hulptroepen en geweldloos verzet

De afgelopen jaren hebben we in onze organisatie in de Jeugdhulp
sterk op visieontwikkeling ingezet. Met de neuzen in dezelfde richting staan, helpt ons in onze begeleiding van jongeren en hun gezinnen.
Als organisatie en als hulpverlener komen we in contact met jongeren en gezinnen in een verontrustende opvoedingssituatie. We
willen hen bijstaan in hun streven naar een beter perspectief en
laten ons daarbij leiden door de vier natuurelementen. Deze elementen staan symbool voor het dagelijkse leven en helpen ons onze
betrachtingen beter te situeren. De basisprincipes die onze werking
sturen, zijn niet zomaar gekozen, maar gegroeid vanuit een analyse
van onze jarenlange werking.
De warmte van het vuur. We geloven in de positieve krachten die
bij jongeren en ouders aanwezig zijn als een waakvlam op zoek naar
zuurstof om tot verandering te komen. We zien het als onze opdracht om die zuurstof aan te bieden in de vorm van het stellen
van de juiste vragen en door verbindende begeleidingsmomenten
te creëren.
De lucht staat symbool voor oneindigheid en afwisseling. Opgroeien en opvoeden verloopt niet vlekkeloos. Conflicten zijn voor ons
geen eindpunt maar kunnen na herstel steevast leiden tot een
nieuw begin.
Water laat zich niet bepalen maar zoekt een eigen weg. Als we naar
de situatie van jongeren kijken, kunnen we die niet los zien van hun
context. Die verbondenheid is onlosmakelijk. En we zoeken verder
naar nieuwe bronnen om tot nieuwe verbindingen te komen.
In onze begeleidingstrajecten blijven we met onze voeten stevig op
de grond en willen we die aarde ook blijvend voelen. Onze opdracht
en onze doelen moeten daarom steeds geënt zijn op de realiteit van
de situatie.

nen dat we er zijn voor hen; dat we hun gedrag maar niet hun zijn
afkeuren.
Wanneer een jongere in onze voorziening zich agressief opstelt en
daarbij de veiligheid van zichzelf, maar ook de andere jongeren en
de begeleiders in gevaar brengt, kunnen we niet anders dan dit gedrag begrenzen. Soms heeft een jongere een kortdurende time- out
bij iemand uit haar familie, bij een zorgboer of in een andere organisatie nodig om even tot rust te komen en na te denken over het
gestelde gedrag. Ook in die situaties blijven we contact houden.
Uiteraard, want het blijvend inzetten op verbinding is een centrale
pijler in onze visie. In het kader van de Nieuwe Autoriteit durven we
nog een stap verder te gaan. Bij een begeleidingsgesprek brengen
we bijvoorbeeld het lievelingstaartje van de jongere mee, als relatiegebaar. Waar dit een tijd geleden wat vreemd aanvoelde – moeten we jongeren wel belonen als ze ons net verweten of agressief
benaderd hebben? – lijkt dit vandaag bijna een evidentie. Het vergt
een andere manier van denken, een andere manier om bepaalde
situaties te benaderen.

Deze visie geeft ons een degelijke basis om ons huis verder op te
bouwen. Maar hoe vertalen we dit in de praktijk? Enkele jaren geleden kwamen we voor het eerst in aanraking met de Nieuwe Autoriteit van Haim Omer. In een meerdaagse vorming met het voltallige
pedagogisch team werden we ondergedompeld in dit bad en geraakten we geïnspireerd. Vandaag merken we dat we best wel een
evolutie doorgemaakt hebben.

We hebben geleerd dat we geen invloed hebben op het gedrag van
onze jongeren, maar enkel een invloed hebben op wat we zelf – als
opvoedingsfiguren – doen en laten. De uitspraak: “We don’t give a
shit about the reaction of the child” deed onze wenkbrauwen fronsen. Meer dan een beetje zelfs! Hoe vaak hebben we ten aanzien
van onze jongeren uitgesproken dat we geraakt zijn door de dingen
die ze zeggen, de dingen die ze doen. Is dat niet één van de belangrijkste redenen waarom iemand voor een job als begeleider kiest?
O jawel, we mogen nog steeds geraakt zijn en vanuit ons hart spreken naar onze jongeren toe. In elke begeleiding zoeken we steeds
naar een evenwicht tussen begrijpen en begrenzen. Vanuit de wetenschap wat een jongere heeft meegemaakt of net gemist heeft
in zijn vroege kindertijd kunnen we begrijpen dat hij zich niet goed
voelt of het lastig heeft. Dit betekent echter niet dat we de manier
waarop hij dit toont in zijn gedrag daarom moeten goedkeuren. Het
is onze opdracht om aanwezig te zijn, een luisterend oor te bieden,
de juiste vragen te stellen om een verwerkingsproces in gang te zetten en de jongere uiteindelijk terug tot verbinding te laten komen
met zichzelf, met zijn netwerk, met de wereld. Tegelijkertijd stellen
we grenzen aan negatief gedrag om jongeren voor te bereiden op de
verwachtingen die vanuit de maatschappij gesteld worden.

Op één van de eerste vormingsdagen kregen we te horen dat het
stellen van eenzijdige relatiegebaren een constante moet zijn in de
omgang met kinderen en jongeren. Ook wanneer onze jongeren het
te bont maken en de boel op stelten zetten, moeten we blijven to-

Ook vanuit de Nieuwe Autoriteit krijgt het begrenzen van negatief
gedrag een centrale plaats in de opvoeding. We zoeken de discussie met jongeren niet op, maar reageren op negatief gedrag door
het te markeren. “Als jij op die manier tegen mij praat/ roept, kan
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ik niet anders dan dit gesprek te stoppen. Maar we komen hier later, wanneer jij terug rustig bent, op terug!” Soms is het plaatsen
van een bookmark echter niet voldoende, en moeten we met meer
daadkracht reageren. Bij verregaande escalaties kunnen we als
team beslissen om geweldloos verzet aan te tekenen. We schrijven
de jongere een ‘aankondiging’. Dit is een brief waarin we aangeven
welk gedrag we niet langer kunnen tolereren. We verwoorden dat
we erop vertrouwen dat de jongere met een oplossing zal komen.
Indien de jongere opnieuw hetzelfde negatief gedrag stelt, houden
we met enkele begeleiders en hulptroepen (ouders, een leerkracht,
een leider van de jeugdbeweging,…) een sit-in. We gaan dan in stilte op de kamer van de jongere zitten. We willen tonen dat we vanuit
ons verzet tegen het gedrag de tijd willen nemen voor de jongere en
zijn oplossing. We hebben geen controle op het gedrag van de jongere, maar we willen hem de verantwoordelijkheid geven om zijn
positieve krachten aan te wenden om uit deze moeilijke situatie te
geraken. Het gaat veeleer om de boodschap die we als opvoedingsfiguren willen geven. De kracht van een pedagogische actie wordt
bepaald door hoe wij ons er bij voelen. Wij stellen grenzen. Wij hebben enkel controle op wat we zelf doen en we halen daar kracht uit;
veeleer dan ons uit balans te laten brengen door soms aanhoudend
escalerend gedrag van een jongere. We zien het als onze opdracht
om zaadjes te planten in het hoofd van de jongeren. Zaadjes die hen
zeggen dat zij er wel toe doen, dat ze wel veel positieve krachten
in zich hebben, maar ook zaadjes die duidelijk maken dat bepaalde
gedragingen niet oké zijn. En we geloven erin dat als we volhouden
de jongeren de kracht zullen vinden om zelf de zaadjes te laten uitbloeien. Ooit, misschien pas als de begeleiding al lang afgerond is,
maar dat geeft niet.
Herstel dragen we hoog in het vaandel. We organiseren methodische gespreksrondes – we noemen ze cirkels – waar iedereen de
kans krijgt om zijn mening en bijhorende emoties te verwoorden.
Maar waar we vooral ook leren op een respectvolle manier te luisteren naar de vragen, bedenkingen en emoties van anderen. Dit kunnen pro-actieve cirkels zijn, waar we vooral verbondenheid beogen
en anticiperen op uitdagingen. Bij conflicten doen we herstelcirkels
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die oplossingsgericht zijn. In de visie van Nieuwe Autoriteit kan een
opvoedingsfiguur een fout gelopen situatie herstellen in plaats van
een jongere. Daar werden we toch even stil van. Hoe kan het helpen
om van een collega een sorry, een moedgevende quote of een bloemetje te krijgen? Onze ervaring leert ons ondertussen dat het echt
wel helend werkt en dat ook dit gebaar zaadjes plant in het hoofd
van de jongere.
Contextgericht werken zit geworteld in onze werking. Het netwerk
van onze jongeren ondersteunen en verder ontwikkelen en uitbreiden vormen een rode draad door al onze begeleidingen. Het zal
dan ook niet verbazen dat het inschakelen van hulptroepen uit het
netwerk van de jongere bij de opvoeding van de jongeren voor ons
niets nieuws was. Ook hier helpt Nieuwe Autoriteit ons om dit concreet te maken. Wanneer jongeren weigeren om naar hun dagbesteding te vertrekken, bellen we hun ouders, een leerkracht, een
buurvrouw om ons te helpen om de jongeren te motiveren. Vaak
gebeurt dit door een berichtje of een telefoongesprek, maar het gebeurt evengoed dat iemand mee aan het bed van de jongere komt
staan. Wanneer we de verbinding met een jongere dreigen te verliezen, schrijven we al eens een liefdesbrief. Als belangrijke contextfiguren deze mee ondertekenen, is de boodschap naar de jongere toe
nog des te krachtiger.
De praktijk leert ons dat het verhaal van de Nieuwe Autoriteit echt
een verhaal van ‘samen’ is. Samen met collega’s binnen een team,
samen binnen het bredere geheel van de organisatie, samen met
belangrijke contextfiguren, samen met de bredere maatschappelijke context. Of hoe we samen meer kleur en kracht kunnen geven
aan het vuur, de lucht, het water en de aarde van onze basisvisie.

Sarah BERTREM
Pedagogisch coördinator
Begeleidingscentrum Bethanie
sarah.bertrem@bethaniekortrijk.be
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De (in)tolerantie bij jongeren ten
aanzien van ‘etnische anderen’
De media en de school als influencers
Jop VAN DER AUWERA
Etnisch-culturele denkbeelden bij jongeren worden vandaag mee gevormd door hun dagelijks
contact met talrijke mediakanalen. In dat verband gebeurt het wel eens dat ‘etniciteit’ en ‘cultuur’
in de media op een veralgemeende wijze in verband worden gebracht met het criminele karakter
van een individu. Precies deze neergezette etnisch-culturele stereotypen kunnen zorgen voor een
(in)tolerante houding ten aanzien van de ‘etnische anderen’. De vraag die daarbij rijst: hoe, en in
hoeverre, kan de school een tegengewicht bieden in de totstandkoming van intolerantie bij jongeren
ten aanzien van ‘etnische anderen’?

De vorming van een sociale identiteit
Terwijl sommige jongeren een etnisch-culturele mix als verrijkend
beschouwen, voelen anderen zich er eerder door bedreigd of achtergesteld. In onze multiculturele samenleving is het dan ook enigszins denkbaar dat etnisch-culturele tegenstellingen (o.a. taalbarrières, verschillende kledingstijlen of culturele gebruiken) aanleiding
kunnen geven tot onverdraagzame gevoelens naar anderen toe.
Zo’n intolerante houding kan theoretisch omschreven worden als
een zienswijze waar men – vanuit een zekere zelfvoldaanheid – de
eigen groep in het middelpunt van alles plaatst (in-group positivity), terwijl buitenstaanders vaak met de nodige minachting worden
bekeken (out-group negativity). Hierbij is men ervan overtuigd dat
de eigen conventies de enige ‘normale’ zijn, waardoor gebruiken
van andere groepen als afwijkend worden bestempeld (zie o.a. Van
der Auwera, 2018, 2019).
Vanuit een sociaal ontwikkelingsperspectief lijkt de ontplooiing van
een sterke in-group positivity en out-group negativity een natuurlijk
gegeven te zijn. De sociale identiteitstheorie stelt namelijk dat de
afbakening van de eigen groep en de afzetting tegen andere groepen noodzakelijke elementen zijn om zich te onderscheiden en zichzelf een sociaal-culturele identiteit aan te meten. Het vooropstellen
van de eigen groep ten nadele van andere groepen heeft immers
een positieve impact op het collectieve zelfbeeld en het imago van
de groep waartoe men zichzelf rekent. Bovendien maken jongeren
in het secundair onderwijs een overgang door van de zelfbeschermende fase naar de conformistische fase. De hormonale veranderingen tijdens deze fase-overgang zorgen er als het ware voor dat de
betuttelende houding van de ouders wordt afgezworen, de zelfstandigheid van de jongere centraal staat en de perceptie van peers vaak
belangrijker is dan de eigen mening. Men evolueert op die manier
naar een levensfase waar jongeren zich sterk op anderen richten en
zich aansluiten bij hechte groepen die staalhard kunnen zijn voor
hun ouders en leeftijdsgenoten. Inzake jongerenpopulaties waarin
negatieve houdingen ten aanzien van ‘etnische anderen’ worden
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getolereerd of zelfs als positief worden beschouwd, leidt de grote
vatbaarheid voor groepsdruk ertoe dat jongeren deze houding sneller zullen overnemen.
Eerder dan op basis van effectieve ervaringen of contacten met de
andere groep, vormen algemene vooroordelen de figuurlijke brandstof die de afkeer van ‘anderen’ in leven houdt. Echter, de denkbeelden en overtuigingen die men bezit over deze ‘anderen’ stroken
vaak niet met de realiteit. Een van de oorzaken daarvan wordt in de
wetenschap vaak gezocht in het dagelijks contact dat jongeren hebben met talrijke ‘sensatiegerichte’ mediakanalen. Uit onderzoek
blijkt bijvoorbeeld dat jongeren met een migratieachtergrond door
westerse media1 vaak op een stereotiepe en negatieve wijze worden
afgebeeld. Moslimjongeren worden bijvoorbeeld herhaaldelijk als
probleemgroep gestereotypeerd, waarbij ze het stigma van ‘fanatiek, primitief, oorlogvoerend en gevaarlijk’ toebedeeld krijgen. In
mediaberichtgevingen zouden ze kennelijk ook meer in verband
worden gebracht met criminaliteit (Shadid, 2009). Deze aanhoudende negatieve beeldvorming over jongeren met een andere etniciteit kan dan ook een ‘wij vs. zij’-breuklijn in de hand werken – met
segregatie en polarisatie in het onderwijs tot gevolg (zie o.a. Van
der Auwera, 2018).

Intolerantie en de rol van de media
Mediaconsumptie
De cultivatiethese stelt dat de hoeveelheid en de specifieke vormen
van mediaconsumptie, zoals bijvoorbeeld het volgen van personen
op sociale media, het lezen van populaire of kwaliteitskranten alsook een informatie- of amusementsgerichte zendervoorkeur met
betrekking tot televisie, tijdschriften of radio, aanleiding kunnen
geven tot de ontwikkeling van een bepaald interpretatiekader van
waaruit percepties over de maatschappelijke normen en waarden
ontstaan. Onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat televisiekijkende
jongeren met een informatiegerichte zendervoorkeur (o.a. één
en Canvas) meer verdraagzaam zijn naar andere culturen toe dan
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aan de hand van onbewust voorbeeldgedrag. Kinderen nemen hun ouders immers als voorbeeld
wanneer ze waarden, normen en gedragspatronen aanleren. Omwille van dit gegeven zijn kinderen dan ook vaak ‘de gelijke’ van hun ouders wat
opvattingen en handelingen betreft. Het doorgeven van zulke denkbeelden impliceert ook een
overdracht van etnische vooroordelen. Onderzoek stelt namelijk een sterke intergenerationele
gelijkenis vast tussen ouder en kind aangaande
de intolerantie naar andere etnische groepen. Dit
betekent concreet dat wanneer ouders er een intolerante houding op nahouden, het kind in vele
gevallen ook een etnocentrisch denkbeeld zal
ontwikkelen (Rippl, 2004).

jongeren met een amusementsgerichte zendervoorkeur (o.a. VTM,
Vier en Q2) (Elchardus & Siongers, 2003). De verklaring voor dit vastgestelde verband zou mogelijks liggen in de veelvuldige stereotiepe
– en vaak foutieve – verwijzingen van deze amusementsgerichte
zenders naar etnische vooroordelen. Ook de rol van sociale media
bij jongeren kan daarin niet ontkend worden. Stereotiepe beelden
van andere culturen worden er namelijk selectief bekeken en gedeeld, alsook op een minder kritische manier benaderd.
Daar dient te worden aan toegevoegd dat de causale claim tussen
een intolerante houding en de mediavoorkeur mogelijk ook verklaringskracht vindt in de gedachte dat het net de houding ten opzichte van ‘vreemdelingen’ is die de zendervoorkeur van de jongeren
bepaalt. Jongeren kunnen omwille van hun etnische vooroordelen
immers ook doelbewust kiezen voor een passend mediakanaal of
een bepaald mediagenre, dan wel gericht op zoek gaan naar media
die hun etnisch-culturele opvattingen onderbouwen. In dat verband is het belangrijk op te merken dat wereldlijke perspectieven
waarbinnen de mediaboodschappen worden geconsumeerd een
niet te onderschatten invloed kunnen uitoefenen op de versterking
van etnische vooroordelen (Spruyt, 2009).
Ouderlijke invloed en de media
Ouders oefenen een niet te ontkennen invloed uit op hun kind, hetzij
op een directe wijze via hun opvoeding, hetzij op een indirecte wijze
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Vanuit een sociologisch oogpunt zou deze intergenerationele overdracht mogelijkerwijze
verklaard kunnen worden door het fenomeen
van agenda setting. Dit laatste betekent dat
hoe vaker mensen iets te horen of te zien krijgen, hoe vaker ze hierover zullen praten. Media
gerelateerde zaken die vaak worden waargenomen op televisie, gehoord worden op de radio of
worden gelezen in kranten of op sociale media,
worden door ouders immers vaak aangewend
als gespreksopener of vormen de inhoud van
een discussie aan de keukentafel. Door de ongelijke machtsrelatie tussen ouder en kind bepalen
ouders bijgevolg vaak niet alleen waarover gediscussieerd zal worden, maar ook hoe en vanuit welk perspectief bepaalde zaken kunnen of
moeten worden begrepen (Spruyt, 2009). Doordat bepaalde etnische groepen steeds opnieuw
door verschillende mediakanalen negatief en clichématig worden
geportretteerd én de intergenerationele overdracht van etnische
vooroordelen plaatsvindt door met jongeren over maatschappelijke
thema’s te spreken, is het meer dan denkbaar dat de (in)tolerante
houding van de ouders ten aanzien van andere etnisch-culturele
groepen thuis wordt doorgegeven (Siongers, 2015).
Daarnaast hebben ouders ook een invloed op het gebruik van de media. Enerzijds zien ze vaak toe op de hoeveelheid mediaconsumptie,
anderzijds bepalen en beïnvloeden zij de voorkeuren daaromtrent
mee. Er bestaat – naast de directe intergenerationele overdracht –
met andere woorden ook een indirecte overdracht van een algemeen
smaakpatroon inzake zendervoorkeur bij mediagebruik. Dit heeft bijgevolg dan weer een invloed op de aan- of afwezigheid van een (in)
tolerante houding bij jongeren (Elchardus & Siongers, 2003).

De school als tegengewicht?
De rol van de schooldirectie
Uit onderzoek is geweten dat de intolerantie naar etnische ‘anderen’ bij jongeren daalt wanneer ze contacten aangaan met andere
etnische groepen. Interetnische interacties kunnen namelijk een
positieve kijk op de andere groep teweegbrengen, vermits deze de
negatieve vooroordelen over de andere groep doen dalen, het daarmee gepaard gaande angst- en spanningsgevoel reduceren en de
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empathie ten aanzien van hen verhogen (Pettigrew & Tropp, 2008).
Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat zulke contacten slechts
een positieve invloed hebben op het tolerantieniveau wanneer voldaan wordt aan vijf cumulatieve voorwaarden. De verschillende
groepen moeten immers (1) vanuit een gelijke status (2) onderling
samen werken om (3) een gezamenlijk doel na te streven, waarbij de onderlinge contacten (4) onvoorwaardelijk gesteund worden
door personen met verantwoordelijkheid (o.a. leerkrachten) en zich
horen te voltrekken in (5) een context die vriendschappen tussen
groepen mogelijk maakt (Van der Auwera, 2018).
Daarbij is het vanzelfsprekend dat de school als katalysator dient.
Op school hebben jongeren immers doorgaans dezelfde status,
worden ze idealiter gesteund door hun leerkrachten en streven ze
– naast het aangaan van allerhande vriendschapsrelaties – ook gezamenlijk een educatief doel na. Bovendien lijkt een school met een
sociaal-etnische mix daaromtrent een ideale omkadering te bieden
om etnische intolerantie bij de jongeren te reduceren. De aanwezigheid van een wezenlijk percentage van etnische ‘anderen’ in de
school of klasgroep heeft immers an sich al een positieve invloed op
de tolerantie van jongeren (Spruyt, 2009).
Niettemin stellen academici vast dat leerlingen veel vaker vriendschappen sluiten met etnische ‘gelijken’ in plaats van interetnische
vriendschapsrelaties aan te gaan met ‘etnische anderen’ (Van der
Auwera, 2018). Vanuit die bevindingen – en in tegenstelling tot de
contacttheorie – kunnen scholen daarentegen ook plaatsen zijn
waar adolescenten interetnische spanning en agitatie ervaren (i.e.
conflicttheorie).
De rol van de school(directie) bestaat er daarom in om een open
school- en klasklimaat te stimuleren. De leeromgeving blijkt immers
van groot belang inzake cultuur- en waardeoverdracht (Kavadias,
2009). Enkel wanneer scholen actief inzetten op een positieve sfeer
tussen de verschillende etnische groepen is er kans op het bewerkstelligen van interetnische contacten en een reductie van etnische
vooringenomenheid (Dejaeghere, Hooghe, & Claes, 2012). Hierdoor
is het mogelijk dat bepaalde leerlingen niet meer het label van ‘anders’ krijgen, maar als volwaardig lid van de klasgroep worden aanzien: “onbekend maakt immers onbemind”. Het is mede daarom
dat reeds op jonge leeftijd – en bij voorkeur in het onderwijs – actief
moet worden ingezet op het bouwen van bruggen tussen bepaalde
‘etnische groepen’ om polariserende eilandvorming te voorkomen.
Een evolutie naar een schoolomgeving zonder polarisatie of segregatie is dan ook hét te bereiken doel, waarbij de leuze “an ounce
of prevention is worth a pound of cure” centraal zou moeten staan
(Van der Auwera, 2019).
De rol van de leerkracht
Leerkrachten zijn allesbehalve onbevangen en gevoelloze robots.
Uiteraard bezitten zij ook een politieke overtuiging of culturele opvattingen (al dan niet vormgegeven door de media) die zij bewust
of onbewust kunnen doorgeven aan hun leerlingen. Deze eigenheid
etaleert zich doorgaans middels klaspraktijken, opmerkingen, informatieselectie of doorheen specifiek gedrag. Deze ‘neveneffecten
van het menselijke karakter van de onderwijzer(es)’ kunnen leerprocessen aangaande intolerantie naar de ‘anderen’ versnellen dan
wel afremmen. Hoewel leerkrachten hun impact op de maatschappelijke waarden en culturele overtuigingen van jongeren vaak mi-
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nimaliseren, wijzen cijfers op een positieve invloed van tolerante
leerkrachten op leerlingen uit het tso en het bso (Kavadias, 2009).
Echter, vanuit een dreiging tot expliciete waardevorming hanteren
leerkrachten veeleer bewust een ethos van neutraliteit. De deontologie, en vooral hun professionalisme, gebiedt hen immers dat
ze hun persoonlijke mening niet opdringen. Het besef is er immers
dat ze vanuit hun gezagspositie vaak directe toegang hebben tot de
innerlijke waardevorming van de jongeren. Enerzijds geeft hij met
zijn kennis, wereldlijke opvattingen en houding vaak richting aan
de levenspaden van de jongeren door aan te geven wat wenselijk
wordt geacht in de samenleving. Samen met de ouders worden zij
namelijk gezien als belangrijke ‘rolmodellen’ voor de ontwikkeling
van tolerantie. Anderzijds bepaalt hij met zijn waarden en houding
mee de sociale atmosfeer en het morele klimaat van de school,
waardoor leerlingen worden beïnvloed.
Volgens de boutade ‘zwijgen kan even belangrijke gevolgen hebben
als spreken’ kan ook die zwijgende houding de leerlingen onbewust
beïnvloeden (Kavadias, 2009). Daarom is de complexe taak van de
leerkracht hierin eentje die balanceert op een slappe koord. Enerzijds is aan te raden om niet te vervallen in het opdringen van de
eigen waarden. Anderzijds is het ergens wel hun taak om de jongeren een zekere (media)kritische houding aan te leren en hen te
informeren over de opportuniteiten en de te overwinnen struikelpunten van multiculturaliteit. Concreet schuilt de opdracht van
leerkrachten erin om bepaalde thema’s (o.a. etniciteit, racisme,
diversiteit en hun relatie tot de media) bespreekbaar te maken door
ze in hun lessen te integreren (Van der Auwera, 2018, 2019); niet
zozeer vanuit een autoritaire rol, maar eerder vanuit een modererende gidsfunctie.
Niettemin geeft onderwijzend personeel vaak aan dat ze onvoldoende competenties hebben ontwikkeld, alsook onvoldoende ondersteund worden in het onderwijzen van leerlingen met multiculturele noden (o.a. taalkundige, religieuze en culturele noden) (OECD,
2010; OECD, 2018). Zowel in Nederland als in België blijkt het aanbieden van ‘multicultureel onderwijs’ geen vanzelfsprekendheid
te zijn. Het zijn vooral de leerkrachten op scholen met een hoge
concentratie jongeren met een migratieachtergrond die een ‘meer
multicultureel curriculum’ aanbieden aan hun leerlingen, terwijl de
interesse bij ‘witte scholen’ eerder uitblijft (Agirdag, Merry, & Van
Houtte, 2016). Hoewel de gevolgen van zo’n multiculturele aanpak
met betrekking tot het ontwikkelen van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes tot op heden weinig onderzocht is, blijken de
leerlingen zich hierdoor wel bewuster te worden van racisme en
discriminatie op school (Verkuyten & Thijs, 2002; De Leersnyder &
Vannecke, 2020).

De stap naar een inclusieve school- en
klascultuur
Verwarring over de eventuele relatie tussen media en intolerantie bij
jongeren bestaat al geruime tijd. De media zonder meer beschouwen
als dé producent bij uitstek van etnische vooroordelen lijkt té ongenuanceerd. Hiermee is echter niet gezegd dat de media geen cruciale
rol vervullen met het oog op de verspreiding van etnische vooroordelen onder jongeren. De voorkeur voor commerciële mediakanalen
die inzetten op drama- en amusement blijkt wel degelijk samen te
hangen met een negatieve houding ten opzichte van de ‘etnische
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anderen’ (Spruyt, 2009). Jongeren met een welbepaald interpretatiekader zijn bovendien extra gevoelig voor bepaalde mediakanalen en
minder voor andere. Ze zullen wat ze visueel waarnemen, horen of
lezen steeds op een verschillende wijze interpreteren. Daar waar bepaalde personen bijvoorbeeld makkelijker overtuigd zijn over de echtheid van bepaalde zaken op televisie, zullen anderen sneller zaken
op de radio of op sociale media als waarheid beschouwen. Hetzelfde
geldt met de overdracht van informatie: diegenen die reeds een negatieve houding hebben naar de ‘etnische anderen’ zullen de fictie
op televisie bekijken met een hoger gepercipieerd werkelijkheidsgehalte, precies omdat ze in overeenstemming zijn met hun dagelijkse
ervaringen en hun etnisch-cultureel denkpatroon.
Net zoals de samenstelling van onze samenleving is het medialandschap diverser dan ooit. Het moge dan ook niet verbazen dat
mediavoorkeuren ook gezien kunnen worden als een bewuste positionering inzake de vorming van een sociale identiteit. Wat men
kijkt, luistert of leest, alsook wie men volgt op sociale media, geeft
uiting aan wie men is, wie men wil zijn en tot welke groep men wil
gerekend worden. Dit is op zich niet nieuw en ook niet verkeerd.
Het is zelfs normaal in de evolutie om volwassen te worden. De verraderlijkheid zit hem evenwel in voorvallen wanneer deze sociale
positioneringsdrang zich uit in een intolerante houding of haatgedrag naar ‘etnische anderen’. Het is precies daar dat de school,
en in het bijzonder de leerkracht, de ambitieuze taak heeft om de
jongeren aan te leren om los te komen van dat ‘zwart-wit denken’
en de zogezegde ‘scherpe kantjes’ – als in ‘extreme’ of ‘radicale’
meningen – van de jongeren te polijsten. Concreet werd daaromtrent al eerder geduid op het belang van interetnische contacten en
een etnisch-cultureel diverse mix op school, waar de leerkrachten
vanuit hun modererende gidsfunctie een rolmodel moeten zijn van
tolerant gedrag, de jongeren een (media)kritische houding moeten
aanleren en de multiculturele thema’s niet uit de weg mogen gaan.
Diversiteit is in vele scholen de nieuwe norm, terwijl ermee leren omgaan een zekere uitdaging vormt. De kern van het probleem betreft
in principe dat bepaalde etnische anderen steeds als ‘afwijkend’,
‘atypisch’ of ‘bijzonder’ worden gezien. Voor alle duidelijkheid: dit
is zowel het geval voor jongeren met een migratieachtergrond in
witte scholen als voor jongeren zonder een migratieachtergrond in
zwarte concentratiescholen. Zolang deze jongeren gecategoriseerd
worden als ‘anders’, zal het ‘wij vs. zij’-gevoel steevast blijven aangroeien en de intolerantie blijven bestaan. Het lijkt daarom aanbevelenswaardig dat verschillende actoren (o.a. media, beleid, onderwijs) in de toekomst extra aandacht spenderen aan de impactrijke
tweedeling tussen ‘wij vs. zij’ (Van der Auwera, 2018). In die zin
blijken symbolische signalen over de gelijkwaardige benadering van
culturen vanuit het (school)beleid cruciaal, zodat jongeren zich in
hun handelingen niet afzetten tegen ‘etnische anderen’, precies om
de waarde en de identiteit van de eigen groep te verdedigen.
Een mentaliteitswijziging op macroniveau lijkt daarom het meest
adequate en duurzame antwoord om te evolueren naar een inclusieve school- en klascultuur zonder polarisatie (zie hierover o.a. De
Leersnyder & Vannecke, 2020). Om deze ambitieuze doelstelling
om te zetten in de praktijk, zijn specifieke preventiemaatregelen
en doelgerichte sensibilisering noodzakelijk, zowel op het niveau
van de maatschappij als op dat van de scholen. Het lijkt niet alleen
nuttig, maar wellicht ook nodig, om jongeren in de toekomst doel-
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gericht en specifiek te (blijven) sensibiliseren door op de negatieve
kanten van intolerant gedrag te blijven drukken. Het organiseren van
discussiefora, studiedagen en projectweken omtrent multiculturele
thema’s zoals ‘etniciteit’, ‘racisme’, ‘dekolonisering’, ‘cultuur’ en
‘diversiteit’ dient beleidsmakers, scholen en leerkrachten dan ook
de nodige kennis en concrete handvaten te geven om op een weloverwogen manier te reageren op deze materie (Van der Auwera,
2018, 2019).
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NOOT
1. Media wordt als verzamelterm gebruikt voor allerhande (openbare) communicatiekanalen waarbij grote groepen mensen bereikt worden (o.a. televisie, krant, tijdschriften, radio en sociale media).
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Sterk, sterker, sterkst

Kwetsbare, laaggeletterde OKAN-jongeren
succesvol toeleiden naar een vervolgopleiding
of tewerkstelling
Joris VERLINDEN

Meer dan in welke onderwijsvorm ook vormt de heterogeniteit van de doelgroep binnen het
OKAN-onderwijs een van de belangrijkste uitdagingen op didactisch en pedagogisch vlak. Het
is de boeiende taak van elk OKAN-team om voor elke jongere, ongeacht de persoonlijke en
schoolse achtergrond, een geschikt vervolgtraject uit te stippelen.
Vooral voor de steeds groter wordende groep laaggeletterde OKAN-leerlingen is dat
echter niet altijd evident. Beperkte schoolse ervaring en een onvoldoende aangepast
vervolgopleidingsaanbod in Vlaanderen zorgden in het verleden vaak voor demotivatie en
vroegtijdige uitval.
De uitdaging om ook de meest kwetsbare OKAN-leerlingen structurele succeservaringen
te bieden na hun OKAN-traject werd de motor van het project “sterk, sterker, sterkst” dat
ontwikkeld werd door het team van Stedelijk Lyceum Offerande in Antwerpen.
Het project werd in mei 2019 bekroond met de Koning Paolaprijs voor het Onderwijs.

Een veranderende leerlingenpopulatie
Stedelijk Lyceum Offerande is een school in Antwerpen-Noord (Seefhoek) met een breed aanbod voor OKAN-leerlingen.
In totaal volgen zo’n 225 leerlingen er les in de 21 klassen die de
OKAN-afdeling telt.
De Seefhoekwijk is de populairste aankomstbuurt in Antwerpen. De
school reflecteert in haar populatie de belangrijkste maatschappelijke en demografische tendensen.
Meer nog dan in andere OKAN-scholen is er de voorbije jaren een
aanzienlijke toename geweest van leerlingen met een zeer beperkte
of helemaal geen schoolse achtergrond. Jongeren uit landen als Afghanistan, Somalië, Eritrea en Irak, vaak 16 jaar of ouder, stonden
voor de enorme uitdaging om op korte termijn te leren lezen en
schrijven, een nieuwe taal te leren, algemene schoolse vaardigheden te verwerven en zich voor te bereiden op de opleidings- of arbeidsmarkt.
Het spreekt voor zich dat vervolgtrajecten in het reguliere secundair onderwijs voor deze jongeren daarbij eerder uitzonderlijk zijn.
Een zeer specifieke aanpak drong zich op, maar de struikelblokken
waren talrijk.

Struikelblokken voor laaggeletterde leerlingen
Het is niet evident om voor deze groep van meest kwetsbare OKANjongeren een kwaliteitsvol basistraject binnen OKAN uit te werken.
Los van de beperkte schoolse achtergrond en alfabetiserings-
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graad, zijn er voor deze specifieke doelgroep ook op persoonlijk
vlak een heleboel factoren die het leerproces aanzienlijk kunnen
bemoeilijken: precaire woon- en verblijfssituaties, psychosociale
factoren, trauma, … In veel gevallen komen laaggeletterde jongeren aanvankelijk moeilijk of niet tot leren. Voor de meesten van
hen volstaat 1 OKAN-jaar dan ook niet om hen voor te bereiden op
hun vervolgtraject.
Een team van gespecialiseerde leerkrachten werkt daarom al vele
jaren aan een specifiek tweejarig OKAN-programma voor deze doelgroep. Binnen dit programma staan naast algemene taalverwerving, wiskunde, praktijkervaring en sociale vaardigheden centraal.
Tot enkele jaren geleden was dit traject relatief homogeen en lineair. Deze beperkt gedifferentieerde aanpak in onze eigen werking
werkte echter voor de betrokken jongeren onvoldoende motiverend. Vaak volgden ze vakken of modules die niet aansloten bij hun
persoonlijke interesses en persoonlijke ontwikkelingsdoelen.
Dit alles leidde soms tot onvoldoende onderbouwde studie- en beroepskeuzes, vroegtijdige uitval en nodeloze heroriënteringen vaak
nog jaren na het eigenlijke OKAN-traject.

Onaangepast opleidingsaanbod
Naast de uitdagingen waarmee de school in haar OKAN-aanbod zelf
geconfronteerd werd, is ook het aanbod binnen het vervolgonderwijs een belangrijke remmende factor gebleken.
Het aantal laagdrempelige praktijkopleidingen was en is nog steeds
ontoereikend voor de groeiende groep laaggeletterde nieuwko-
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mers. Dit hangt uiteraard ook samen met het feit dat er op de arbeidsmarkt nog steeds te weinig aandacht en aanbod is voor deze
doelgroep.
Daarnaast zijn leerkrachten en begeleiders binnen deze specifieke
vervolgopleidingen (VDAB, sociale economie, …) vaak nog onvoldoende vertrouwd met de doelgroep en ontbreekt het hen aan kennis rond de psychosociale factoren die bij de begeleiding van kwetsbare nieuwkomers cruciaal is.
Zelfs aangepaste opleidingstrajecten bleken in dat opzicht vaak nog
te weinig onderbouwd en slaagden er onvoldoende in om hun aanbod optimaal te organiseren.
Ook hier was het gevolg dat veel ex-OKAN leerlingen hun opleidingstraject niet konden afronden, werkloos bleven of ongekwalificeerd
op de arbeidsmarkt terechtkwamen.

Vanuit talent naar succeservaring
Het spreekt voor zich dat we als school deze sterke uitval wilden
tegengaan. We merkten dat veel van onze leerlingen in hun land
van herkomst een aantal vaardigheden en competenties hadden
verworven die sterk ontwikkeld waren en mits voldoende ondersteuning ook hier zouden kunnen ingezet worden. Helaas werd dat
potentieel nog te weinig benut.
Het bracht ons ertoe om ons tweejarig traject voor dit profiel van
OKAN-leerlingen grondig te hertekenen.
Na een eerste OKAN-jaar waarin hoofdzakelijk wordt ingezet op alfabetisering, mondelinge taalvaardigheid en maatschappelijke en sociale vorming, verschuift de focus in het tweede jaar naar vakgebonden taalvaardigheid, praktijkervaring en algemene arbeidsattitude.
We noemen deze klassen de werkschakelklassen.
Per schooljaar richt de school 2 à 3 van deze klassen in waarin telkens een achttal leerlingen zitten. Deze kleinschaligheid versterkt
de noodzakelijke gerichte aanpak en individuele begeleiding van de
leerlingen.
Het werkervaringsproject werkt vooral op twee sporen. Enerzijds zet
het bij de leerlingen via een sterk individuele en gedifferentieerde
aanpak in op talentontdekking en –ontwikkeling.
Anderzijds worden ook opleidings- en onderwijspartners intensief
gecoacht in de begeleiding van de specifieke doelgroep. Door deze
tweeledige aanpak bouwen de leerling en de leerkrachten binnen
het vervolgtraject samen aan een krachtige loopbaan voor elke jongere.
Het project richt zich vooral op jongeren die geen regulier onderwijstraject meer aanvatten, maar via korte opleidingen in Deeltijds
Onderwijs, Buitengewoon Onderwijs, Volwassenonderwijs of VDAB
op de arbeidsmarkt worden voorbereid.

Bouwen aan een solide basis – aandacht voor
psychosociaal welzijn
Net omdat het psychosociaal welzijn zo’n fundamentele factor is in
het leer- en ontwikkelingsproces van onze leerlingen, kiezen we er
ook heel bewust voor om hierop maximaal in te zetten gedurende
de hele leerloopbaan in onze school.
Er wordt sterk geïnvesteerd in de uitbouw van een stabiele en traumasensitieve schoolomgeving.
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Ook het leerkrachtenteam wordt permanent geprofessionaliseerd
op het vlak van trauma- en cultuursensitief werken.
Op leerlingniveau wordt maximaal ingezet op weerbaarheid, veerkracht en zelfredzaamheid door het structureel aanbieden van
programma’s maatschappelijke en sociale vorming en doordat in
elke klas onder leiding van gespecialiseerde instructeurs het traject
Rots en Water wordt aangeboden. Dit is een opleidingsreeks waarin
jongeren tools aangereikt krijgen om tot zelfreflectie te komen en
sterke sociale vaardigheden te ontwikkelen.
Deze solide basis zorgt voor een veilig kader waarbinnen leerlingen
optimaal tot zelfinzicht komen en leren functioneren in diverse contexten. Dit is als het ware de noodzakelijke voedingsbodem waarop
de leerlingen hun opleidingstraject beginnen te bouwen.
Het werkervaringstraject voor laaggeletterde leerlingen in het 2de
OKAN jaar volgt een gefaseerde ontwikkelingslijn in drie stappen.
Hieronder bekijken we meer in detail hoe dit programma wordt ingevuld.
FASE 1 – Een gedifferentieerd en modulair programma op school
Van september tot december volgen de leerlingen een modulair
programma dat nog sterk inzet op oriëntering en kennismaking en
volledig in de school zelf georganiseerd wordt.
Er wordt intensief gewerkt aan functionele taal- en rekenvaardigheid
en aan brede maatschappelijke en sociale vorming. Dit basisaanbod
vormt op dat ogenblik ongeveer de helft van het lesprogramma.
Tijdens de resterende lesuren bieden we de leerlingen via een reeks
praktijkmodules en specifieke vaktaal een eerste kennismaking met
een aantal belangrijke domeinen binnen het opleidings- en werkveld.
Alle leerlingen krijgen een initiatie in koken, techniek en sociale vakken zoals haarzorg en verzorging. Elk van deze kennismakingsmodules duurt precies vier weken.
Samen met de leerlingen, legt het leerkrachtenteam hier al het fundament voor een succesvol vervolgtraject.
Via permanente zelfreflectie, doorgedreven trajectbegeleiding, een
sterke focus op interessegebieden en talenten en het inzetten van competentiegerichte evaluatie-instrumenten, zorgen we ervoor dat de leerlingen al bij de start van hun keuzeproces zeer bewust leren omgaan
met hun persoonlijke ontwikkelingsdoelen en opleidingsplan.
FASE 2 – Blikveld verruimen en leer- en werkcontexten
verkennen
1) Kennismaking op het terrein – school- en bedrijfsbezoeken
In de tweede fase van het traject, die duurt van januari tot april,
wordt het blikveld van de leerlingen verder verruimd en gaan we
meer en meer op zoek naar realistische en functionele leer- en werkcontexten.
Er blijft een basislesprogramma in de school, maar ook de algemene
vakken worden daarbinnen steeds meer afgestemd op de praktijkdoelen en op de ontwikkeling van de arbeidscompetenties bij de
leerlingen. Binnen de taallessen organiseren we bijvoorbeeld rollenspelen rond solliciteren of leren we de leerlingen om handleidingen en instructiefiches op de werkvloer grondig te lezen. ICT-lessen
staan in het teken van het lezen van vacatures en het opstellen van
een sterk cv, ...
In deze fase gaan leerlingen en leerkrachten ook steeds vaker buiten
de muren van de school.
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Ze brengen verschillende bezoeken aan echte bedrijven en opleidingscentra en vormen zich zo een realistisch beeld van het opleidingsveld en van de arbeidsmarkt.
Omdat we in deze fase al een vrij duidelijk beeld hebben van de
specifieke interessegebieden van elke leerling, worden de bezoeken
ook georganiseerd in kleine groepjes en gaan leerlingen enkel naar
die bedrijven of centra waarvan het aanbod effectief aansluit bij hun
eigen interessedomeinen. Geen onnodige en demotiverende bezoeken dus aan bedrijven waarin leerlingen toch nooit terecht zullen
komen.
In deze kennismakingsfase werken we ook regelmatig samen met
bedrijven waarin sommige van onze eigen ex-OKAN leerlingen tewerkgesteld zijn. Deze ervaringsdeskundigen vormen uiteraard een
belangrijke schakel in het keuzeproces van de nieuwe leerlingen.
Via een speciaal daarvoor ontwikkeld zelfevaluatie-instrument, helpen we de leerlingen na elk school- of bedrijfsbezoek ook om hun persoonlijke interesses en talenten verder in kaart te brengen en te verfijnen. Al deze informatie komt dan samen in het talentportfolio dat
leerlingen en leerkrachten verder gidst doorheen het keuzeproces.
2) Het sluitstuk, een geïntegreerde projectweek
Het sluitstuk van deze tweede fase is een geïntegreerde stageweek
in één van de centra voor Buitengewoon Onderwijs van het Stedelijk
Onderwijs Antwerpen, de leerexpert Peerdsbos.
In dit centrum gaan alle leerlingen een hele week aan de slag in
een realistische praktijkcontext die volledig aansluit bij de domeinen waarin ze verder willen doorgroeien.
Sommige van onze leerlingen koken er elke dag voor leerlingengroepen uit het lager onderwijs of bereiden de lunch voor voor de directievergaderingen die er plaatsvinden.
Anderen herstellen de fietsjes op het speelterrein van het centrum,
helpen bij de schoonmaak van de gebouwen of voeren klusjes en
herstellingen uit samen met de technische dienst.
Levensechte en functionele leercontexten dus, waarbij de leerlingen leren inschatten of het gekozen beroepenveld effectief datgene
is waarin ze verder willen groeien.
3) Op weg naar een effectieve keuze
Na deze ruime oriënteringsfase is het belangrijk dat de leerlingen
er uiteindelijk toe komen om een definitieve studiekeuze te maken.
Het zijn de gespecialiseerde trajectbegeleiders van de school die
dit proces intensief mee begeleiden. Deze trajectbegeleiders geven
overigens zelf ook les in de betrokken klassen. Dit is fundamenteel
omdat ze op die manier de leerlingen ook effectief zien functioneren in de verschillende praktijkcontexten en zich op die manier een
realistisch beeld kunnen vormen van de mogelijkheden van elke
leerling.
Samen met de leerlingen evalueren ze de verschillende bedrijfsbezoeken, er worden verdiepende trajectgesprekken gevoerd en ook
de ouders worden heel intensief betrokken in deze oriënteringsfase.
Voor veel van onze leerlingen vormen de ouders immers ook een
bepalende factor in het keuzeproces. De school zet daarom ook intensief in op het informeren en sensibiliseren van de ouders zodat
de uiteindelijke keuze voor een vervolgtraject effectief door alle betrokkenen gedragen wordt.
Op het einde van de 2de fase, organiseren we voor onze leerlingen
een doorgedreven keuzeworkshop in samenwerking met de organisatie Levanto, een sociale onderneming die inzet op duurzame te-
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werkstelling en opleiding en heel wat ervaring heeft met onze specifieke doelgroep. Na afloop van deze workshop maken de leerlingen,
samen met hun trajectbegeleider, een definitieve opleidingskeuze
die de basis zal vormen van hun persoonlijke programma in de derde en laatste fase van het werkervaringsproject.
FASE 3 – Verdieping per interessegebied
Nadat de leerlingen hun definitieve keuze hebben gemaakt, gaat
het leerkrachtenteam aan de slag om het programma van de laatste fase verder te concretiseren.
Dit programma ligt niet vast, maar wordt jaarlijks hertekend in functie van de effectieve keuzes en noden van de leerlingen.
Het doel van de laatste fase is om de leerlingen via een doorgedreven verdieping binnen het gekozen opleidingsdomein verder voor te
bereiden op hun persoonlijke vervolgtraject.
Er is in deze fase nog steeds aandacht voor o.a. taal- en rekenvaardigheid, maar de focus verschuift meer en meer naar de praktijkcomponent. Naast praktijklessen is er daarbij aandacht voor specifieke vak- en instructietaal in het gekozen domein en krijgen alle
leerlingen ook een aangepaste cursus VCA (Veiligheid op de werkvloer).
Welke concrete verdiepingsmodules worden ingericht hangt volledig af van de definitieve keuzes die de leerlingen op het einde van
de tweede projectfase hebben gemaakt.
In het eerste projectjaar waren er drie verdiepingsgroepen: kapper,
magazijn en winkel en tuin en techniek. In een volgend projectjaar
waren er geen leerlingen die een kappersopleiding wilden volgen
en werd in de plaats daarvan een verdiepingsmodule grootkeuken
ingericht.
De flexibiliteit die daarbij van het schoolteam en van de opleidingspartners gevraagd wordt, is uiteraard groot, maar wel absoluut
noodzakelijk.
Deze gedifferentieerde en hyperindividuele aanpak is de enige garantie op een sterk onderbouwd vervolgtraject.
Via de individuele competentieportfolio’s wordt daarom voor iedereen een individueel handelingsplan opgesteld waarin de belangrijkste leerdoelen worden geregistreerd.
Dat kan gaan over vakinhoudelijke doelen, maar ook over bepaalde
arbeidscompetenties, sociale vaardigheden, ... waarop in deze laatste fase nog verder ingezet moet worden.
Door de werking in kleine groepjes is het mogelijk om deze ontwikkelingslijnen op individueel niveau kwaliteitsvol te doorlopen.
In deze derde fase is er ook nog ruimte voor gerichte bedrijfs- en
werkplaatsbezoeken binnen het domein dat de leerling gekozen
heeft. In de intensieve wisselwerking die zo ontstaat met werkgevers en opleidingsverstrekkers, liggen sterke kansen op verdere
professionalisering van onze partners. In de loop van de stages in
deze derde fase, werkt het leerkrachtenteam ook intensief aan de
professionalisering van de opleidingspartners in de omgang met
onze specifieke doelgroep. Terwijl leerlingen zich een realistisch
beeld vormen van de verwachtingen op de werkvloer, krijgen de
partners meer inzicht in de specifieke begeleidingsnoden van de
OKAN-jongeren. In deze wisselwerking liggen de kiemen voor een
succesvol vervolgtraject.
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Een brug naar de toekomst
Uiteindelijk wacht de trajectbegeleiders dan nog de taak om de leerlingen op het einde van het schooljaar mee te begeleiden naar hun
nieuwe school of opleidingscentrum.
Trajectbegeleiders, ouders of voogd en de leerling zelf gaan samen
naar de nieuwe instelling om de inschrijving af te ronden.
Vooraf hadden die trajectbegeleiders en de leerkrachten of het zorgteam van de ontvangende school of het ontvangend centrum al een
uitgebreid overleg. Door deze warme overdracht van de leerling en
zijn dossier, bestendigen we de aanklampende maar vooral ondersteunende aanpak die zo noodzakelijk is in de begeleiding van deze
kwetsbare jongeren.

Sterktes van het traject
De specifieke aanpak van het werkervaringsproject biedt een aantal
belangrijke voordelen.
Door de gefaseerde aanpak en de uitbouw van een keuzeproces dat
gebaseerd is op reële interesses en rekening houdt met talenten en
eerder verworven competenties bij de leerlingen, zorgen we voor
een betere aansluiting op het reguliere onderwijs of op de arbeidsmarkt. Niet in het minst omdat we de leerlingen via permanente
zelfreflectie ook een sterker inzicht in eigen mogelijkheden bieden
en zo een positief zelfbeeld en realistisch toekomstperspectief kunnen creëren.
Door de sterke focus op leer- en werkattitudes ontwikkelen de jongeren zich tot sterke, zelfkritische individuen die, mits de nodige
ondersteuning, perfect kunnen functioneren in reguliere arbeidscontexten.
We proberen bij de ontwikkeling van het aanbod ook rekening te
houden met de knelpuntberoepen om zo de kans op succesvolle
doorstroming nog te vergroten. Uiteindelijk verkleinen we op deze
manier ook aanzienlijk de kans op uitval in de loop van het vervolgtraject.

Uitdagingen voor de toekomst
Hoewel het project in de voorbije jaren sterk gegroeid is, blijven er
nog steeds heel wat uitdagingen. Het is de intentie van het schoolteam om hier de volgende schooljaren verder mee aan de slag te
gaan.
In de eerste plaats blijft het aanbod op de opleidings- en arbeidsmarkt nog steeds vrij beperkt. Hoewel er enkele waardevolle kleinschalige initiatieven zijn die bewust en doelgericht inzetten op de
doelgroep jonge nieuwkomers, merken we dat de meeste opleidingsverstrekkers toch nog verder moeten ondersteund worden bij
de ontwikkeling van een specifiek aanbod.
Daarnaast blijft ook de betrokkenheid van ouders een belangrijk
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struikelblok bij de studie- en loopbaankeuze van de betrokken jongeren. Heel vaak hebben ouders hoge en onrealistische toekomstverwachtingen die bijzonder veel druk leggen op hun kinderen. Het
is aan de school om hierin de nodige begeleiding en sensibilisering
te voorzien. Ook dit zal moeten gebeuren door een nog meer aanklampende aanpak waarbij ouders niet alleen regelmatig bevraagd
en gesproken worden, maar ook actief deelnemen aan bepaalde lessen, bedrijfsbezoeken of andere initiatieven die deel uitmaken van
het keuzeproces.
Een derde uitdaging zit in het verder bestendigen van de aanklampende aanpak op leerlingniveau. Zowel in de voorbereiding van het
vervolgtraject als in de warme overdracht naar de nieuwe school leveren onze trajectbegeleiders al ontzettend waardevol werk. Helaas
ontbreekt het zowel de OKAN-school als de vervolgopleiding vaak
nog aan middelen om ook na doorstroming de intensieve opvolging
van de leerlingen op psychosociaal vlak te blijven garanderen. Dit
is nochtans een cruciaal element voor de continuïteit van het vervolgtraject. Het is van fundamenteel belang dat hier in de nabije
toekomst intensief werk van gemaakt wordt, zo niet dreigen veel
nauwgezet opgebouwde trajecten alsnog vast te lopen.
Tot slot willen we als school ook nog verder inzetten op uitwisseling met de verschillende partnerorganisaties. We willen onze eigen
onderwijsdoelen nog meer afstemmen op de doelen en verwachtingen binnen de reguliere trajecten. Dit hangt ook samen met het feit
dat we diezelfde partners een belangrijkere rol willen geven in de
evaluatie van onze leerlingen en in het bepalen van de belangrijkste individuele leerdoelen. Daarnaast willen we onze partners ook
blijvend ondersteunen en professionaliseren door hen uit te nodigen voor participatieve observatietrajecten in onze school en door
gedeelde opleidingen, bijvoorbeeld over traumasensitief handelen,
te organiseren.

De kracht van een gedreven samenwerking
Ondanks de blijvende uitdagingen, merken we toch dat er de voorbije jaren heel wat vooruitgang is geboekt in de uitbouw van vervolgtrajecten voor de laaggeletterde OKAN-leerlingen.
In de krachtige dynamiek die ontstaat in de wisselwerking tussen
leerlingen, ouders, schoolteam en opleidingspartners ligt de sleutel
voor succesvolle trajecten op maat die onze leerlingen alle kansen
bieden op een mooie toekomst.
Heeft dit artikel je geïnspireerd en wil je graag zelf aan de slag met
de uitbouw van een soortgelijk opleidingstraject, neem dan zeker
contact op met de auteur van het artikel.
Samen wordt dan bekeken op welke manier de initiatiefnemers van
‘sterk, sterker, sterkst’ jullie kunnen ondersteunen.
Joris VERLINDEN
Coördinator - Stedelijk Lyceum Offerande
Offerandestraat 19, 2060 Antwerpen
03 502 18 60 - Joris.verlinden@so.antwerpen.be
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A bridge over troubled water
Geweldloos verzet op school
Edward CAMPFORTS
Edward Campforts is kinderpsychiater en psychotherapeut. Vanuit de waarden van geweldloos
verzet werkte hij in Peru met straatkinderen en werkt hij momenteel op PAika, de dienst
kinderpsychiatrie van het UZ Brussel. Van 2016 tot 2019 leidde hij met het CLB Pieter Breughel
het project “Faro”. Samen met 10 scholen uit Brussel bracht Faro geweldloos verzet in de
praktijk van de klas. In dit artikel beschrijft dr. Campforts hoe geweldloos verzet een brug
creëert naar herstel van een veilig en warm klasklimaat, en op welke pijlers deze brug rust.

17 juli 2020 overleed de zwarte Amerikaan John Lewis. In 1955 hoorde hij Martin Luther King op de radio. Zijn woorden maakten op hem
als 15-jarige zoveel indruk hij besloot zich te wijden aan de strijd
voor rechtvaardigheid, waardigheid en stemrecht voor de zwarten
in het zuiden van de VS. Vanaf het begin koos hij voor de filosofie
van geweldloos verzet. Eén van zijn eerste acties waren ‘sit-ins’. Met
medestudenten ging hij aan lunchtafels zitten die niet voor zwarten
bedoeld waren. Ze trainden zich om, wat er ook gebeurde, kalm te
blijven zitten. Ook al werden ze beschimpt, beklad, met sigaretten
verbrand, geslagen en uiteindelijk gevangen genomen, ze behielden
hun verzet, hun geweldloosheid en hun waardigheid. Hun acties
waren niet altijd populair en maakten vele mensen oncomfortabel,
ook onder de vele tegenstanders van rassenscheiding. Sommigen
vonden dat ze geduldiger moesten wachten op verandering via de
officiële kanalen. Andere groepen vonden hen te ‘soft’ en verkozen
gewelddadig verzet. In 1965 leidde John Lewis een protestmars over
de brug van Selma, waar ze werden opgewacht door ‘troopers’ die
hen met mateloos geweld uit elkaar joegen. John Lewis zijn schedel werd gebroken. Voor hij naar het ziekenhuis ging, deed hij op
televisie een oproep aan de president om tussen te komen. Twee
dagen later herhaalde King de mars
over de brug van Selma. Deze gebeurtenissen leidden rechtstreeks tot de
‘Voting Rights Act’, een monumentale
stap voorwaarts voor rechtvaardigheid, waardigheid en representatie
voor de zwarten van Amerika. Heel
zijn leven bleef Lewis toegewijd aan de
filosofie van geweldloos verzet. ‘Let’s
make some good trouble’ zei hij vaak. ‘Good trouble’ waarmee hij
de bestaande machten oncomfortabel maakte en uitdaagde om te
veranderen.

Lewis: “Let’s
make some
good trouble”

Good Trouble
Geweldloos verzet is een zeer bijzondere manier van verzet. Het
vraagt dat we twee tegengestelden samen in ons hoofd en ons hart
houden. Langs de ene kant tonen we verzet, en gaan we dit verzet
‘dramatiseren’ om het krachtiger te maken. Langs de andere kant
houden we vast aan een diep gevoel van verbinding met de andere
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die het gedrag stelt waartegen we ons verzetten, ook als de andere
dat respect en die medemenselijkheid (nog) niet verdient. ‘Geweldloos’ heeft hierin niet een passieve of onderdanige betekenis, maar
slaat op het actief opzoeken van die verbinding. Het gaat niet om
een concreet gedrag maar een actief verlangen van het hart. Een
betoger die met een roos voor de oproerpolitie staat omdat dit een
mooie foto op twitter oplevert, stelt daarom nog geen geweldloos
verzet. Een betoger die zich realiseert
dat onder het uniform van de oproerpolitie een mens aanwezig is, en die
hier verbinding mee wil maken, die
kost wat kost een brug wil maken naar
zijn medemens, die betoger stelt geweldloos verzet.
Geweldloos verzet gaat in tegen
sommige van onze instincten die
diep in ons brein en onze hormonale reacties ingebakken zijn. Een
deel van onze hersenen zal in een conflict altijd met ‘fight or
flight’ reageren. ‘Flight’ is het vermijden van conflicten, hopen
dat het wel beter wordt als we even onze kop in het zand steken, als we toegeven, als we te veel het compromis opzoeken.
‘Fight’ is onze reactie waarbij we geweld gebruiken om onze tegenstander te kwetsen, om hem weg te jagen of te domineren. Niet
alleen fysiek geweld maar ook de dreiging hiermee, het gebruik van
verbaal geweld of non-verbale dreiging, het gebruik van je macht
om anderen te straffen. Vaak leidt dit niet tot een oplossing, maar
tot een opbod, een wapenwedloop tussen beide partijen, met toenemende polarisering en diabolisering. Er ontstaan twee kampen,
empathie neemt af en kwetsuren nemen toe.
Heel wat conflicten ontstaan om een relatief onbelangrijke reden,
maar lopen uit de hand doordat beide partijen vastzitten in de
‘fight’ modus.

‘Geweldloos’
slaat op het
actief opzoeken
van verbinding

Gelukkig zijn er ook andere instincten in ons brein. De mens is als
soort vooral succesvol wanneer hij erin slaagt verbonden te leven
met andere mensen, en keer op keer zien we hoe mensen op zoek
gaan naar verbinding bij elkaar. In een gewone relatie tussen mensen
zijn er voortdurend kleine en grote uitwisselingen, signalen van verbinding, als een brug waarop veel mensen heen en weer lopen. Deze
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brug is kostbaar en de dreiging om die sociale verbondenheid, je sociale levenslijn, kwijt te spelen is voor mensen even ingrijpend als de
dreiging van fysieke gevaren. Helaas zijn er ook in een mensenleven,
en in de geschiedenis van de mensheid, heel wat episodes waar ‘fight
or flight’ de bovenhand nemen. Episodes waar verbinding verdwijnt,
en agressie en kwetsuren schrikwekkende vormen aannemen. Op
zo’n moment kan geweldloos verzet een nieuwe brug bouwen.

In de klas
Ook als leerkracht willen we in waardigheid en verbinding ons werk
doen. We willen gewaardeerd worden en we willen een autoriteit zijn
die gerespecteerd wordt, een autoriteit die ons in staat stelt om in
verbinding te zijn met leerlingen en ouders. Een autoriteit die waarden meegeeft en een kader creëert waarin leerlingen vlot kunnen leren. Niet een dictatuur die met een schrikbewind gezag creëert, maar
een rustige, kalme autoriteit, die vrijheid geeft als het kan, en kan
sturen als het nodig is. Een autoriteit die we niet alleen uitoefenen,
maar samen met onze collega’s en met ouders van leerlingen.
Helaas voelt de realiteit vaak anders aan. Leerkrachten moeten balanceren met een kegelspel vol verwachtingen. Ouders willen dit,
de overheid wil dat, de leerplannen zeggen zus, de collega wil het
zo. Onderbemand en overbevraagd. Tegelijkertijd zien we een evolutie waar de autoriteit
van de leerkracht ten
opzichte van de leerling veranderd is. Er
lijkt soms een vacuüm
te zijn waar vroeger
gezag was. Wat kan je
nog doen, en ook, wat
mag je nog doen, wanneer het voelt alsof
destructief gedrag van
een leerling de hoogste baas is, waar alles rond moet draaien? Wat doe je wanneer een
moeilijk grijpbare groepsdynamiek het klasklimaat in een verkeerde
richting stuurt? Vanuit geestelijke gezondheidszorg komen heel wat
tips die helpen om een specifiek kind te begrijpen, diagnoses, aanbevelingen, zorg op maat, maar wanneer heb je tijd om hier iets
mee te doen? En wat ben je hier concreet mee als er een stoel door
de klas vliegt?
De voorbije jaren kozen heel wat scholen voor een aanpak van geweldloos verzet om met deze uitdagingen om te gaan. Hiermee zetten ze in
op verbinding tussen leerkrachten, directies, ouders én leerlingen. Tegelijkertijd kiezen ze ervoor om hun grenzen krachtig vast te houden.
De ideeën van Gandhi, Mandela en M. L. King werden door psycholoog Haim Omer vertaald naar pedagogische situaties zoals het gezin
en de school. Het toepassen van geweldloos verzet leidt tot een opvoedingsstijl die hij omschrijft als ‘Waakzame Zorg’ en tot een pedagogisch gezag dat hij ‘Nieuwe Autoriteit’ noemt (Omer, 2011). Deze
‘Nieuwe autoriteit’ toont veel gelijkenissen met het begrip ‘autoritatief’ van Baumrind (1966).

Als leerkracht in de klas
wil je een autoriteit die
vrijheid geeft als het kan
en kan sturen als het
nodig is

Een kader om te starten
Werken met geweldloos verzet (GV) is een keuze om te werken vanuit en voor een team. Om dit goed te doen, is het belangrijk om tijd
te nemen om de filosofie en de uitvoering goed te leren kennen in
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een basisopleiding. Een aantal van de technieken zoals bijvoorbeeld
een sit-in en betrekken van supporters1, kunnen averechts werken
en zelfs leerlingen emotioneel geweld aandoen als ze niet vanuit de
juiste basishouding vertrekken. Tijd voor teamoverleg en onderlinge
steunmomenten zijn nodig. Het is essentieel dat de leidinggevenden
van het team mee zijn in de visie en die in hun omgang met zowel
collega’s als leerlingen en ouders uitdragen. Ze creëren ruimte en tijd
in de schoolse werking voor overleg. Een wekelijks overlegmoment
wordt door scholen uit het FAROproject als heilzaam ervaren.
Sommige ideeën en handelingen
binnen GV zullen voor sommige
leerkrachten een verademing zijn,
een herkenning, een thuiskomen.
Andere ideeën en handelingen
kunnen heel nieuw zijn, onwennig, anders dan wat jarenlange gewoontes kunnen zijn of zelfs anders dan wat ooit aangeleerd werd. Een periode in veiligheid GV kunnen uitproberen en hier geleidelijk vertrouwen in krijgen is nodig.
Dit is een proces waarbij leerkrachten vaak een verschillend tempo
hebben. Het is dan ook geen goed idee om in die eerste fase, die
gemakkelijk één tot twee jaar duurt, andere nieuwe methodieken of
projecten op school te introduceren.
GV werkt door een verandering bij onszelf te creëren. Het is voorbarig om een verandering in het gedrag van leerlingen te verwachten vooraleer we een verandering in onze eigen attitude voelen.
Sommige leerlingen zullen op onze eigen verandering instant reageren en zelf hun gedrag positief aanpassen. Ook leerlingen met
forse gedragsmoeilijkheden zullen vaak positief reageren op GV,
maar het kan lang duren vooraleer hun gedragsverandering groot
genoeg is om een duidelijk verschil te genereren. Het is dan ook
verstandig om in de eerste fase waarop een school GV leert gebruiken het effect nog niet te meten aan de ‘moeilijkste’ leerlingen.
Het werkt beter om eerst kleinere succeservaringen te zoeken en
hierop verder te bouwen. Een schoolteam dat GV in de vingers,
in het hoofd en in het hart heeft, zal op termijn wel in staat zijn
om ook met erg zware situaties overweg te kunnen. Enkele (zorg)
leerkrachten met deze visie laten werken terwijl andere leerkrachten niet betrokken worden, werkt in onze ervaring niet. Collega’s
of partners met expertise in GV een platform geven werkt wel.
In grotere scholen kan het aangewezen zijn om met meerdere
teams te werken. Overlegmomenten met meer dan 15 tot 20 personen verliezen immers snel hun interactie.

Geweldloos verzet
werkt door een
verandering bij
onszelf te creëren

Sociale steun
GV staat of valt met sociale steun. Zonder steun van anderen is het
mogelijk om heroïsch geweldloos verzet te plegen. Maar het is niet
mogelijk om effectief geweldloos verzet te plegen. De steun vertrekt vanuit het besef dat een school een sociaal weefsel is, een
gemeenschap, en wie één lid van de gemeenschap kwetst, kwetst
heel de gemeenschap. Heel wat scholen werken al zo. Toch is het
belangrijk om ons te realiseren dat het traditionele onderwijs een
andere geschiedenis heeft waar gezag iets individueel is. Een leerkracht moest ‘het’ hebben, en in staat zijn op eigen kracht zijn klas
‘in de hand’ te houden. Sommigen deden dit door charisma. Anderen door een streng tuchtsysteem of zelfs regelrechte tirannie. En
sommigen probeerden vooral de schijn hoog te houden om toch
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vooral niet te falen in de ogen van collega’s. Geen enkele visie of
methode zal ooit in staat zijn om de waarde van een gepassioneerde
leerkracht te vervangen, maar binnen GV is gezag iets dat samen
uitgeoefend wordt. Als een leerling de jonge vervangleerkracht uitscheldt, zal de ervaren leerkracht in een GV-school niet meewarig
zijn hoofd schudden en denken ‘ze moet nog veel leren’. De ervaren
leerkracht zal naar de leerling stappen en zeggen:

Satyagraha zou ze kunnen zeggen: “Kijk, schorsing is een ingrijpende stap, daar ga ik nu geen uitspraak over doen. Ik wil eerst
iedereen laten bekoelen, en daar dan samen over nadenken en
een beslissing nemen. Ik begrijp wel dat Jean onze autoriteit
ondermijnt en dat je dat niet meer wil aanvaarden. Klopt dat?
Zullen we morgen om 12.00 afspreken hoe we samen onze autoriteit terug kunnen herstellen?”

“De nieuwe leerkracht is mijn collega. Als je tegen haar scheldt,
scheld je ook tegen mij, en tegen iedereen op deze school. Ik
wil dat niet, en ik zal mijn verantwoordelijkheid opnemen om
te zorgen dat dit niet meer gebeurt.” Een andere leerkracht zal
naar de vervangleerkracht stappen en zeggen: “Ik aanvaard niet
dat op deze school een leerkracht wordt uitgescholden. Geen enkele leerkracht. Zullen we samen bekijken wat we kunnen doen
zodat dit niet meer gebeurt?”

Ook naar leerlingen zijn we ‘open’ over onze nood aan elkaar als steun.
Als een leerling zegt: “Ah, meneer, kunt ge het niet alleen aan of zo?”
antwoorden we rustig: “Nee. Gelukkig heb ik veel vrienden hier”.
Sociale steun zal het eerste heilzame effect zijn dat je voelt als je
met GV aan de slag gaat.

In het individualistische systeem leren de leerlingen, ook de sociaal sterkere leerlingen, zwakke plekken van leerkrachten kennen en
uitbuiten, en zullen soms leerkrachten schaamteloos tegen elkaar
uitspelen.
In een GV-school zullen leerkrachten elkaar dragen, en elkaars zwaktes opvangen met elkaars sterktes.
Sociale steun is heel verschillend van blinde loyauteit naar elkaar.
Loyauteit zoals die bijvoorbeeld ook in een maffiosi
netwerk gekend is. Het verschil zit hem in openheid
en eerlijkheid. Eerlijk zijn
over je kwetsbaarheid. Je
schaamte durven tonen
tegenover elkaar. Gandhi noemde ‘geweldloos
verzet’ Satyagraha in het
sanskriet, van Satya (waarheid) en Agraha (vasthouden). Binnen de visie van
geweldloos verzet zoeken
we naar communicatie die zo eerlijk mogelijk is. De eerlijkheid
waardoor in het bovenstaande voorbeeldje de vervangleerkracht
durft spreken over het uitschelden. Het kan heel wat werk vragen
om tot een teamcultuur te komen waar die eerlijke kwetsbaarheid mag bestaan. Dit mogen en durven kwetsbaar zijn maakt
het minder nodig om het probleem louter bij het kind te leggen.
De communicatie hoeft niet meer te zijn: “Jefke is echt onhandelbaar – hij is niet meer te doen” maar kan worden “Het lukte me niet
met Jefke – en het lukt me al een tijdje niet”. De eerste communicatie verhardt alle posities. De tweede communicatie zet de deur open
voor het vervolg: “Wie kan mij helpen?”
Eerlijkheid laat ook toe om het open oneens te zijn met elkaar, en
je steun te verleggen naar een gebied waar je het wel eens bent.

In een school die
kiest voor geweldloos
verzet zullen
leerkrachten elkaars
zwaktes opvangen
door elkaar sterktes

Een leerkracht komt bij de directrice. “De maat is vol. Jean is
echt te ver gegaan en niet voor het eerst. Ik heb hem al gezegd
dat hij geschorst gaat worden, dus ik hoop nu toch echt dat je
me hierin steunt en hem schorst. Het zit me tot daar en het is hij
of ik.” Vanuit een gevoel van blinde (of zwijgende) loyauteit, zou
de directrice ervoor kunnen kiezen om de leerling dan maar te
schorsen ook al denkt ze daar zelf misschien anders over. Vanuit
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Juf Inge geeft les aan het eerste leerjaar, en dit jaar is het een veel
moeilijkere klas dan gewoonlijk. De lesuren zelf zijn al uitputtend en
elke dag staan er na school wel een paar boze ouders die haar willen
spreken omdat hun kind slachtoffer was van een conflict. Juf Inge
heeft begrip voor hen en wil hen graag te woord staan, maar dat er
ook nog bij nemen … De situatie wordt besproken op het wekelijks
GV-overleg. De andere leerkrachten weten dat deze klas de komende
jaren ook bij hen komt ... ze besluiten de handen in elkaar te slaan en
maken een beurtrol om de ouders te woord te staan na school. Door
het wekelijks overleg zijn ze op de hoogte en kunnen de ouders informeren over de stappen die ze als school nemen voor deze klas. Na een
aantal maanden laat juf Inge weten dat het nog steeds erg zwaar is,
maar dat ze zonder de steun van haar collega’s zeker een burn-out
zou gehad hebben. Nu voelt ze een grote motivatie om vol te houden
en haar ondersteunende collega’s ook niet in de steek te laten.
Eenmaal je een netwerk van sociale steun hebt met je collega’s, is
het gemakkelijk om dit netwerk uit te breiden. Een leerkracht van
een andere school, de medewerker van het secretariaat, een gepensioneerde collega, … Hierna zetten we de stap naar ouders.
Pieter is erg storend in de klas. Maar als de leerkracht dit aan
zijn moeder zegt, antwoordt die steevast dat hij thuis heel
braaf is. De leerkracht gelooft dit niet helemaal, en krijgt ook
het gevoel dat de ouder insinueert dat het zijn schuld is als
Pieter zich niet gedraagt. De leerkracht probeert moeder in het
sociaal netwerk te krijgen en nodigt haar uit om een les mee
te volgen en te observeren. Hierna zijn er twee mogelijkheden.
Ofwel gedraagt Pieter zich effectief veel beter. Hij heeft dan
wellicht de wat gênante maar ook nodige les geleerd dat de
autoriteit van zijn moeder zich ook over de school uitstrekt.
Ofwel gedraagt Pieter zich evenmin. De kans is nu veel groter
dat moeder dit ziet en samen met de leerkracht naar oplossingen kan zoeken.
Uiteindelijk kunnen we ook leerlingen in het netwerk betrekken.
De meerderheid van de leerlingen
zal waarschijnlijk, ook al zeggen
ze het niet altijd luidop, een klas
verkiezen waar ze zich veilig voelen, waar ze kunnen leren, waar
het niet te chaotisch is en waar
ze een goede band met hun leerkracht hebben. En als de autoriteit

Een netwerk van
sociale steun met
collega’s kan je
uitbreiden naar
ouders en kinderen
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van de leerkrachten en de school voldoende duidelijk is en sterker is dan de angst voor een dreigende leerling, zullen ze graag
partner worden van het autoriteitsnetwerk van de school.
Meester Mark doet een kringgesprek over uitsluiten op de speelplaats. Een groep kinderen engageert zich om een keer met iemand anders dan hun vaste vriendjes te spelen.
En tot slot proberen we, al is het maar partieel, ook de kinderen
met ernstige gedragsmoeilijkheden in het netwerk te krijgen. De
psyche van een kind zou je immers kunnen zien als een parlement
met vele partijen.
De partij van de
agressie, de angst,
de dreiging heeft
het bij deze kinderen helaas vaak voor
het zeggen. Maar de
partij van de verbinding is meestal wel
ergens
aanwezig,
met een deur die op een kiertje staat. En dat klein partijtje willen
we koesteren, willen we aandacht geven en willen we graag bij
ons steunnetwerk.

Geweldloos verzet is
gepland en ontstaat
vanuit een rustige
analyse van de situatie

Verzet
Als John Lewis zegt ‘Let’s make some good trouble’ dan bedoelt hij
verzet. Verzet zoals zijn sit-in, waarbij diegene die negatief gedrag
stelt uit zijn comfortzone wordt gehaald op een manier die zo opvallend is, zo onontkoombaar en zo vasthoudend, dat het extreem moeilijk wordt om dit te blijven negeren. Verzet zoals op de brug van Selma, waar de morele superioriteit van je verzet zo overduidelijk is, dat
hoe langer je je verzet, hoe meer bondgenoten je krijgt, en hoe meer
je tegenstander geïsoleerd geraakt en zijn impact op de samenleving
verliest. Dit soort verzet staat in schril contrast met onze biologisch
‘fight or flight’ reacties: geweldloos vluchten of gewelddadig verzet.
Als we ons geweldloos willen verzetten is het heel belangrijk dat
we oefenen om uit deze biologische reactie te blijven. Het kan
tegennatuurlijk voelen om een sit-in te doen bij een tiener, en bij
toenemende escalaties van die tiener, zoals extreem kwetsende
uitspraken, vol te houden en te blijven zitten. Een deel van ons
zal willen ontsnappen en weggaan, en een deel van ons zal willen
boos worden om hier ‘korte metten’ mee te maken. De moed om
ons geweldloos verzet toch vol te houden, vinden we in ons sociaal steunnetwerk, en in een diep verankerde overtuiging in onszelf.
Escalerend verzet ontstaat meestal impulsief en uit adrenaline. Geweldloos verzet is meestal gepland en ontstaat vanuit een rustige
analyse van de situatie.
We trainen ons om op momenten dat we emotioneel ‘verhit’
zijn, uit de strijd te stappen. En op momenten dat we zelf rustig zijn, geweldloos in de strijd te stappen. Dit noemen we ‘het
ijzer smeden als het koud is’. We laten ons niet meeslepen in
een strijd die de keuze is van een leerling, we kiezen ons eigen
strijdtoneel. Een bookmark werkt op deze manier en is een goede
manier om te reageren bij eerder onschuldige overschrijdingen
van de regels.
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In de wiskundeles blijft Chris stilletjes babbelen met zijn buur,
ook al heeft de leerkracht hem net duidelijk gezegd om te zwijgen. Een volgende iets bozere reactie van de leerkracht, en een
uitdagende reactie van Chris later, en een heftig conflict is in
de maak. Chris speelt het cool, en probeert door zijn spottende
houding steun in de klas te krijgen. De leerkracht wordt steeds
nerveuzer en bozer ... Een GV getrainde leerkracht zal een bookmark geven. ‘Chris, ik ben niet akkoord dat je nog steeds praat.
Ik bekijk het met mijn collega’s en we zullen uitzoeken wat we
doen.’ Hierna stapt de leerkracht bewust uit het conflict en negeert Chris, ook al blijft die babbelen. Chris lijkt even gewonnen te hebben. De volgende 24 uur komen echter drie verschillende leerkrachten naar Chris, zelfs zijn lievelingsleerkracht, en
zeggen hem individueel dat ze niet willen dat hij nog babbelt
tijdens de wiskundeles. Dit heeft impact, bij het begin van de
volgende les excuseert Chris zich bij zijn leerkracht.
Verzet bewaakt de veilige grenzen van een school. Verzet is de consequentie op grensoverschrijding door leerlingen. Verzet is en mag
oncomfortabel zijn voor leerlingen. We werken er wel hard aan dat
ons verzet respectvol is en steeds een uitnodiging tot inclusie bevat.
De verantwoordelijkheid voor het verzet blijft bij de leerkracht en zijn
team. De beslissing tot verzet is een éénzijdige keuze van het team
en wordt gemaakt in dialoog met het team en niet in dialoog met
de leerling. Er wordt wel nagedacht welke vorm van verzet het best
werkt voor wie. In die zin wordt het verzet aangepast aan de noden
en niet de wensen van de leerling.
Voor efficiënt verzet dient je team grenzen te hebben die duidelijk
worden gecommuniceerd, zoals een schoolreglement. Deze grenzen worden door het hele team besproken, aangepast en aanvaard.
Hiernaast leert je team de vaardigheden om te de-escaleren, om
uit de strijd te stappen. Tot slot kan je team tot actie overgaan
waar nodig: geweldloos en voorbereid in de strijd stappen en dit
volhouden, ongeacht de reactie van de leerling.

Verbinding en herstel
Kinderen en jongeren met moeilijk gedrag hebben het moeilijk
om in verbinding te zijn en te blijven met anderen. Dat kan zijn
omdat ze hiervoor een aantal vaardigheden missen, of omdat hun
vertrouwen in verbinding te hard, te vaak en te vroeg in hun leven gekwetst is geweest. Ze investeren zelf maar moeilijk in verbinding, en kunnen investeringen
van anderen niet altijd accepteren.
Naast het element verzet investeren
we heel bewust in deze verbinding,
en deze investering kan ook lange
tijd éénzijdig zijn: ook al ‘verdient’
de leerling het (nog) niet en ook al
kan hij (nog) niet wederzijds investeren, toch maken we actief plannen
om voor aangename contactmomenten te zorgen. Dit noemen we ‘relatiegebaren’. We plannen
deze relatiegebaren op andere momenten dan het verzet, zodat de
leerling het signaal zo goed mogelijk kan opvangen. Bij de meeste
leerlingen gebeuren deze relatiegebaren spontaan en veelvuldig.

Bij jongeren met
moeilijk gedag
kan investeren in
‘relatiegebaren’
helpen
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Een babbeltje, een schouderklop, een grapje, een leuke activiteit,
een compliment, interesse in een hobby, … Bij leerlingen met frequente conflicten dreigen deze relatiegebaren echter op te drogen.
Je kan relatiegebaren zien als zuurstof voor een relatie. Zonder deze
zuurstof gaat de relatie dood. Bij leerlingen met moeilijk gedrag kan
het nodig zijn om deze relatiegebaren te plannen, en samen met
collega’s te stellen. Deze gebaren doen niet alleen deugd voor de
leerling. Je draagkracht kan enorm herstellen door er even tussenuit te kunnen voor samen een leuk moment.
Bij leerlingen met erg moeilijk gedrag is het gebruik van relatiegebaren zonder in verzet te gaan grotendeels zinloos, net zoals het
gebruik van verzet zonder relatiegebaren grotendeels zinloos is.
Als leerlingen over grenzen gaan, richten ze vaak schade aan, fysiek
of emotioneel. Een school- of klasklimaat kan maar veilig blijven als
deze schade hersteld wordt. Zelfs een partieel of symbolisch herstel maakt een groot verschil. Zelf aangerichte schade herstellen
is echter psychisch een veeleisend proces, dat heel wat maturiteit,
inleving, empathie en zelfbeheersing vraagt. Binnen de filosofie van
geweldloos verzet laten we herstel niet alleen afhangen van de dader. Misschien heeft die immers nog jaren van goede psychische
ontwikkeling nodig eer hij of zij dit kan doen. We nemen zelf als
mature volwassenen en als leerkrachtenteam de verantwoordelijkheid op om te zorgen dat er na schade herstel komt. De dader wordt
aangemoedigd om hier aan te helpen. Hierbij komt het sociale netwerk van pas!
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NOTEN
1. Bij een sit-in zullen een aantal leerkrachten, soms ook met ouders, bij de leerling
gaan zitten, een probleem benoemen en de leerling vragen een oplossing te zoeken. Hierna blijven ze een lange tijd in stilte zitten, rustig en geweldloos, ook als
de leerling escaleert of negeert (vecht of vlucht). Deze opvallende actie werkt in
de dagen en weken hierna vaak als een rem op negatief gedrag en een stimulans
om alternatief, beter gedrag te ontdekken.

De leerkracht kondigt het volgende aan voor heel de klas: “Gisteren is Karel tijdens de les heel boos geworden en heeft een
stoel gegooid. Hierdoor was het voor jullie niet veilig in de klas.
Ik en alle andere leerkrachten willen dat jullie veilig op school
en in jullie klas kunnen zijn. Daarom willen we dit herstellen
en goedmaken. We zullen morgen samen met zes andere leerkrachten tijdens de speeltijd mee komen voetballen. De leerkracht van het zesde zal straks ook nog met Karel en zijn mama
spreken, om te zien of zij ook iets kunnen doen om daar een tof
moment van te maken.”

A bridge over troubled water
Een schoolteam dat bij elkaar sociale steun vindt, dat zich geweldloos
kan verzetten als grenzen overschreden worden en dat investeert in
verbinding en herstel, is als een brug. Een brug waarlangs leerkrachten bij elkaar terechtkunnen. Een brug waarlangs geïsoleerde, getroubleerde kinderen een weg terug kunnen vinden naar de samenleving.
Edward CAMPFORTS
PAika UZ Brussel
Edward.Campforts@uzbrussel.be
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1Gezin1Plan

Een nieuw aanbod met verschillende
implementaties
Bie MELIS en Kathleen VAN LOON

Een ambitieus opzet
‘Kinderen, jongeren en hun gezin moeten vlot toegang vinden tot
de jeugdhulp en elke hulpvraag moet zo snel mogelijk en in zo
weinig mogelijk stappen toeleiden naar het meest passende beschikbare hulpaanbod.’ Dit was het doel dat de Vlaamse Overheid
voorop stelde met het decreet integrale jeugdhulp van 2014. Ook
de continuïteit van de hulp vormt - volgens de nota van de Vlaamse
overheid (2012) - een speerpunt van dit decreet omdat “door een
zorgzaam, transparant en naadloos traject de cliënt zich gedragen
weet in zijn noden”.
Het blijkt een mooi opzet dat vruchten afwerpt, maar ook veel leemten in de jeugdhulp blootlegt. Zo stelt het intersectorale jaarverslag
(jaarverslagjeugdhulp.be/2016), twee jaar na de invoering van het
decreet, dat meer kinderen, jongeren en hun gezinnen gebruikmaken van rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp maar dat deze ‘vlottere toegang’ leidt tot langere wachttijden voor gepaste jeugdhulp.
Ook een vlotte hulpcontinuïteit loopt moeilijk omdat de schakeling
tussen de verschillende modules in het hulpaanbod regelmatig hapert. Met de beleidstekst “Een 2.0-aanpak voor integrale jeugdhulp
Vlaanderen” wil Vlaanderen dit bijsturen en extra investeren in samenwerking tussen de rechtstreeks toegankelijke hulpverlening.
Om meer in te zetten op snelle, preventieve en voldoende nabije
jeugdhulp, werd in juli 2017 een oproep gelanceerd naar het werkveld onder de term ‘1gezin1plan’ (Jeugdhulp Vlaanderen, 2017).
Hiermee wil de Vlaamse overheid actoren van de brede instap en de
rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp maar ook de lokale diensten
stimuleren om te participeren in een samenwerkingsverband met
drie centrale doelen:
• De afstand tussen de brede instap en het rechtstreeks toegankelijk jeugdhulpaanbod korter maken.
• De jeugdhulp sneller tot bij de hulpvraag brengen en escalatie
naar crisis vermijden.
• Door versterkte regionale samenwerking de mazen van het net
dichten ook in situaties van verontrusting.
Concreet verwacht de overheid dat via deze samenwerking:
jeugdhulpvragen snel -liefst binnen de maand- worden opgenomen;
• een flexibel en gedifferentieerd aanbod zorgt voor continuïteit in
een hulptraject;
• met alle betrokken actoren samen een gemeenschappelijk en onderbouwd plan wordt opgezet in gezinnen;
• bij niet onmiddellijk beschikbaar aanbod van rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp een flexibel aanbod voorzien wordt dat vrijwel
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onmiddellijk kan ingezet worden om gezinnen te ondersteunen
zodat escalatie van problemen wordt voorkomen;
• gezinnen worden opgevolgd vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid met een duidelijk aanspreekpunt voor het gezin, gecoördineerd vanuit een samenwerkingsverband;
• de afstemming wordt gerealiseerd met de ontwikkeling binnen
de geestelijke gezondheid inzake vroegdetectie en -interventie.
Om tegemoet te komen aan de nood voor laagdrempelige psychologische hulp zal elk samenwerkingsverband bovendien een voltijdse
eerstelijnspsychologische functie moeten bevatten (Oproep Jeugdhulp, 2017).
Het is een ambitieus plan om de vele leemten in de jeugdhulp op te
vangen. Sinds 2018 zijn in Vlaanderen 15 regionale samenwerkingsverbanden actief om deze laagdrempelige jeugdhulp te realiseren.
De vraag is hoe zij deze opdracht in praktijk vertalen. Bij elk van
hen zien we de zoektocht naar een gepast antwoord op de hoge
verwachtingen van de overheid.

Een mooi kader, maar wat is de inhoud?
De vertaling naar de praktijk blijkt niet eenvoudig en vooral veelzijdig. In de oproep van de Vlaamse overheid wordt duidelijk weergegeven wat men wil bereiken. Ook het organisatorisch kader om
dit via samenwerkingsverbanden te realiseren is uitgetekend, maar
een concrete inhoudelijke uitwerking blijft achterwege. Dit open kader is volgens velen een kans om te experimenteren en in te spelen
op lokale noden, voor anderen is het een voedingsbodem voor chaos en onduidelijkheid. Dit maakt dat het concept en de werking van
‘1gezin1plan’ vaak onduidelijk en ongekend blijft bij de diensten en
gezinnen die van dit aanbod gebruik kunnen maken.
Voor het opzet van samenwerkingsverbanden zocht de Vlaamse
overheid inspiratie bij de wijkteams in Nederland. Binnen deze
wijkteams worden multidisciplinaire teams opgezet met beroepskrachten uit verschillende organisaties. Hulpverleners kunnen door
uitwisseling van kennis, methoden en invalshoeken, sneller gepaste
hulp bieden. Zo hopen ze de hulp dichter bij het kind en het gezin te
organiseren en tegemoet te komen aan meer complexe noden (Op
de Beeck, e.a., 2015; Van Goor & Naber, 2016).
Ook voor de naam liet het Vlaamse beleid zich inspireren door de Nederlandse ervaring met het concept ‘1gezin1plan’ (1G1P). De werkwijze 1G1P, zoals beschreven in de onderzoeken en methodeboeken
uit Nederland, is erop gericht om multiproblemgezinnen te helpen
door hen actief te betrekken in de hulp. De uitgangspunten van 1G1P
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gaan echter verder dan het invoeren van nieuwe methoden. Aan 1G1P ligt een visie op de rol en de positie
van de zorgvrager ten grondslag: de professional ziet
de gezinsleden als samenwerkingspartners. Doordat
ouders, ondersteund door hulpverleners, zelf hun
eigen doelen stellen, zelf bepalen welke middelen
nodig zijn en welke hulpverleners ingeschakeld worden, behoudt het gezin de regie over het hulpverleningsproces. Er wordt uitgegaan van de krachten van
het gezin en het actief betrekken van de aanwezige
hulpbronnen in en om het gezin, zoals het sociale
netwerk. Tevens zijn er bij multiproblemgezinnen
vaak een verscheidenheid aan voorzieningen betrokken. Bij 1G1P wordt een gezamenlijk plan gemaakt
waarin deze verschillende hulpverleners zoveel mogelijk afstemmen (Bolt, 2015; Gilsing e.a. 2018). Dit
vraagt van de medewerkers aan 1G1P een nieuwe rol
als coach, facilitator, ankerfiguur en coördinator.
Omdat de begeleiders uitgaan van de vragen van het
gezin zullen zij uitkijken naar ondersteuning op verschillende levensdomeinen.
Voor vele medewerkers uit de Vlaamse jeugdzorg
betekent deze generalistische hulpverlening een
nieuw uitgangspunt tegenover de eerder aanbod gerichte begeleiding die ze vanuit hun oorspronkelijke
organisatie kennen. Voor velen is dit een uitdaging
die nieuwe energie en mogelijkheden geeft, voor anderen een zoekproces buiten de comfortzone. Ook
de samenwerking tussen diensten is niet altijd evident: het vraagt van de betrokken organisaties en
hulpverleners vaak een intensief veranderingsproces (Melis & Raeymaeckers 2018).

Een eerste inkijk in de praktijk
Om dit uitdagend proces op te volgen en te ondersteunen loopt in
Karel de Grote Hogeschool een actieonderzoek waarbij het ontwikkelingsproces in twee samenwerkingsverbanden wordt opgevolgd.
Via documentanalyse, focusgesprekken met het team, opvolgen
van casussen bekijken we hoe het samenwerkingsverband en specifiek de begeleiders hun opdracht vormgeven. Om onze ervaring in
deze twee werkingen te verbreden gaan studenten op stap om medewerkers van zes andere samenwerkingsverbanden te bevragen.
De praktijk toont ons een grote verscheidenheid in de vertaling van
de oproep van de Vlaamse overheid. We bieden u een inkijk in de
eerste ervaringen. We focussen ons daarbij op de begeleiders van
1G1P en minder op de positie van de eerstelijnspsycholoog die in
elke werking betrokken wordt.

eist komen deze partners vooral uit de brede instap, de ruimere
rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp en soms de lokale overheid.
Elk samenwerkingsverband werkt met het project 1G1P binnen een
duidelijk afgebakend territorium.

Een eerste inkijk toont dat de bevraagde samenwerkingsverbanden
gelijkaardige principes vooropstellen maar in de vertaling naar de
praktijk heel verschillende accenten leggen zowel voor de organisatie als in het verloop van de begeleiding.

In elk van de bevraagde samenwerkingsverbanden werkt men met
een ‘intersectoraal begeleidingsteam’ maar de organisatie van dit
team verschilt sterk.

Verschillen in de organisatie van de samenwerking
Alle samenwerkingsverbanden zetten in op een betere samenwerking tussen organisaties en hebben een zeer breed forum aan
partnerorganisaties. Zoals de oproep van de Vlaamse Overheid ver-
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Wel zien we een verschil in de kernpartners die het samenwerkingsverband aansturen. De meeste samenwerkingsverbanden worden
gecoördineerd vanuit een organisatie binnen de integrale jeugdzorg, gaande van de brede instap (CLB of CAW) tot de bijzondere
jeugdzorg of VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap); anderen worden aangestuurd door het regionaal welzijnsoverleg of een lokale overheid. Deze verschillende trekkers kleuren
ook de organisatie van het samenwerkingsverband.

Aan het ene eind van het spectrum zien we samenwerkingsverbanden waar het accent vooral ligt op een afstemming tussen de partnerorganisaties. Aanmeldingen en begeleidingen worden verdeeld
en opgenomen door begeleiders die werken binnen de betrokken
voorzieningen. Deze begeleiders komen sporadisch samen in een
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intersectoraal teamoverleg voor intervisie en afstemming met begeleiders uit de andere betrokken voorzieningen.
Aan het andere uiterste zien we de werkingen die een afzonderlijk
intersectoraal team inzetten met begeleiders gedelegeerd uit de
verschillende partnerorganisaties. Dit intersectoraal team heeft een
eigen werkplek waar ze de aanmeldingen ontvangen, bespreken en
begeleidingen opstarten. In de meeste van deze werkingen zijn de
begeleiders halftijds actief in het intersectoraal team 1G1P, halftijds
binnen de oorspronkelijke organisatie. Soms worden begeleiders
voltijds vanuit de voorziening gedelegeerd naar het intersectoraal
team.
Tussen deze uitersten zien we een grote variatie in de concrete
werkcontext voor de intersectorale teams.
Nuances in doelen en doelgroep
In opvolging van de oproep door de Vlaamse Overheid stellen alle
samenwerkingsverbanden een snelle toeleiding en het verkorten
van de wachttijden binnen de integrale jeugdhulp voorop door in
te zetten op een ruimer direct beschikbaar aanbod. Alle werkingen
staan open voor gezinnen en jongeren op zoek naar gepaste jeugdhulp. Wel zien we nuances in de doelgroep die geviseerd wordt.
We lezen andere accenten in de leeftijd van de beoogde doelgroep:
sommige werkingen vermelden 25 jaar, andere 18 jaar als afbakening; sommige leggen omwille van het preventieve uitgangspunt
het accent op gezinnen met jonge kinderen of benoemen uitdrukkelijk dat ze openstaan voor zwangere vrouwen. De ene werking
is uitdrukkelijk gericht naar gezinnen die op de wachtlijst van de
jeugdhulp staan, andere zien het ruimer naar gezinnen die zoekend
zijn naar gepaste hulp. Bij de andere staat de aandacht voor multiproblemgezinnen voorop, soms richt de werking zich uitdrukkelijk
naar gezinnen waar nood is aan een helpend netwerk.
Eenzelfde basis voor de inhoudelijke invulling, variaties in de
toepassing
We horen bij alle samenwerkingsverbanden gelijkaardige methodische uitgangspunten gestoeld op de principes van 1G1P uit het
Nederlandse concept. Het krachtgericht werken waarbij het gezin
zelf de regie behoudt staat overal voorop. De werkingen vertrekken
vanuit de vragen, noden en doelen van het gezin. Het betrekken
van het netwerk en het maken van een hulpplan vormen voor alle
samenwerkingsverbanden belangrijke principes in het aanbod.
Maar ook hier zien we bij de concrete invulling een zoektocht met
eigen accenten. Sommige samenwerkingsverbanden baseren zich
voor de werking op bestaande sociaalnetwerkstrategieën zoals ‘eigen kracht conferenties’ of ‘netwerktafels’, andere vertrekken vanuit principes binnen het ‘wraparound care model’. Wel horen we
dat de meesten deze visie en methoden als inspiratie gebruiken en
een eigen interpretatie maken bij de uitbouw van de werking. Dat
maakt dat het traject van de begeleiding kan verschillen per regio.
Zo benadrukken alle samenwerkingsverbanden het belang van het
opstellen van één gezinsplan om naar een gepaste en gecoördineerde hulp te werken. Iedereen is het erover eens dat het netwerk
-zowel het sociale netwerk als betrokken hulpverleners- hierin een
belangrijke rol moeten spelen. Maar het tot stand komen en de concrete uitwerking van dit plan wordt weerom vanuit verschillende
accenten ingevuld. In sommige werkingen ligt het accent op het
samenbrengen van een netwerk bij de aanvang van de begeleiding
met het oog op het opmaken van een gezinsplan. De begeleider van
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1G1P ondersteunt in de uitvoering van dit plan. Andere werkingen
leggen de nadruk op de ondersteuning van het gezin om, al of niet
met een betrokken netwerk, tot een gezinsplan te komen. Dit plan
vormt dan het handvat voor verdere hulpverlening of maakt dat het
gezin zelfstandig of met het eigen netwerk verder kan.
De aanmeldingen komen nagenoeg steeds van hulpverleningsdiensten, hoewel in sommige werkingen ook ouders en jongeren zelf
aanmelden. We zien verschillen in duur en afbakening van de begeleiding. In sommige samenwerkingsverbanden wordt een stappenplan vooropgesteld binnen een min of meer afgebakende periode
(3 tot 4 maanden). Andere samenwerkingsverbanden voorzien een
stappenplan met een afgebakend aantal contacten zonder hier een
tijdsduur op te stellen. Nog andere werkingen vermelden geen afbakening in tijd of contacten maar laten deze afhangen van de nood
van het gezin
En wat met de begeleiders?
Binnen deze verschillende invullingen zijn het de begeleiders die
het werk vormgeven in de praktijk. Wat het uitgangspunt van de
eigen werking ook is, de toepassing in de praktijk toont de haalbaarheid of de meerwaarde van het uitgewerkt concept. Dit vertaalde
zich in volgende onderzoeksvragen: ‘Hoe vinden de begeleiders binnen dit project hun weg? Zien zij in 1G1P een meerwaarde voor de
gezinnen, kinderen en jongeren?’
Deze vraag stelden we bij de start van het onderzoek aan de begeleiders van de twee samenwerkingsverbanden die participeerden aan
het onderzoek. Ook de studenten toetsen dit kort bij enkele begeleiders in zes andere samenwerkingsverbanden.
Opvallend is dat de meeste begeleiders geen uitdrukkelijke verwachtingen hadden toen ze in het project stapten. Het waren eerder de veranderde werkomstandigheden of de zoektocht naar nieuwe uitdagingen die tot de overstap leidden. We hoorden teamleden
zeggen: “Ik ben daar eigenlijk redelijk onbezonnen ingesprongen
in dat project” of “Dus eigenlijk ben ik een beetje met een volledig wit blad zonder verwachting daar ingestapt.” Enkelen werden
getriggerd door het netwerkversterkend werken of het werken in
een intersectoraal team. Even opvallend is dat na enkele maanden
nagenoeg alle begeleiders wel een meerwaarde benoemen in het
werken binnen het project 1G1P.
Als eerste meerwaarde wordt het samenwerken in een multisectoraal team vermeld. Begeleiders verwijzen hiervoor vooral naar de
andere insteek en de andere visie die verschillende teamleden binnenbrengen. Ze kunnen beroep doen op de specialisatie van de andere teamleden. Ze krijgen een ruimer zicht op de sociale kaart en
ze maken kennis met nieuwe methoden. Deze meerwaarde wordt
vooral zichtbaar bij de aanmelding omdat één casus vanuit verschillende perspectieven kan bekeken en besproken worden. De vragen
die collega’s stellen verruimt het kader waarbinnen ze kunnen handelen naar de gezinnen.
“Maar het idee van met verschillende sectoren samen te werken
en op die manier elkaar te leren kennen van binnenuit leek mij
wel boeiend. Ik vind het nog altijd een verrijking van met mensen te werken die met andere methodieken bezig zijn, die met
ander cliënteel bezig zijn, om daar veel van op te steken.”
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Naast de meerwaarde voor de eigen begeleiding wordt de meerwaarde voor de moederorganisatie genoemd. Het samenwerkingsverband kan maken dat ook de moederorganisaties aandacht hebben voor een ‘warme wachttijd’ en dat ook daar de kennis voor de
sociale kaart verruimt. Toch geven enkele begeleiders aan dat die
overdracht nog beperkt of afwezig is.
Het meer uitdrukkelijk betrekken van het netwerk is voor vele begeleiders een nieuwe en verrijkende uitdaging.
“Ik merk heel sterk in de praktijk van door vanuit die visie te werken dat gezinnen zelf soms aan de slag gaan en tot het volgende
gesprek komen van ik heb dit aan mijn nonkel gevraagd en die
ziet dat wel zitten.”
Ook deze, vaak positieve ervaringen, kunnen inspirerend en motiverend werken voor de moederorganisaties.
“Wij sluiten aan op wijkactiecomités, … En dan ben je mee met
wat er leeft in de wijk en wat de mogelijkheden zijn als je dan gezinnen begeleidt die een beetje in een isolement zitten of wat,
zo van dat je dat netwerk op die manier kunt verruimen.”
Maar vooral het starten vanuit de regie en de kracht van het gezin
vraagt van de begeleiders een aanpassing in hun benadering. De meesten geven aan dat het principe niet nieuw is. In nagenoeg alle voorzieningen wordt dit uitgangspunt gehanteerd, maar het kader van 1G1P
geeft de ruimte om echt vanuit de vraag van het gezin te starten.
“Minder vanuit wat een voorziening aanbiedt, maar eerder wat
is voor dat gezin van belang, en dat je daarin zoekt, om dat
helder te krijgen”.
Gezinnen benoemen soms noden in andere levensdomeinen als
prioriteit. Het is dan ook niet altijd de specifieke vraag naar opvoedingsondersteuning die het uitgangspunt vormt van de begeleiding. Dit vraagt van de begeleiders een nieuwe rol als facilitator.
Een zoekproces waarbij de steun van collega’s in het team dankbaar
wordt ingezet.
“Het is een heel sterk concept 1G1P - hoe kan je verschillende
mensen aan één doel laten werken en hoe kan je dat doel naar
boven brengen.”

De variatie in werking: een probleem of een
uitdaging?
Kortom, alle samenwerkingsverbanden zijn opgestart binnen het
organisatorische kader dat voorop gesteld wordt door de Vlaamse
Overheid. Zij streven allen naar een snellere toegang tot de gepaste
hulpvraag om escalatie van problemen te vermijden. Overal worden
de principes van het Nederlandse concept 1G1P vooropgesteld, nl:
de eigen regie van het gezin, ondersteuning van een netwerk, gericht op een gezinsplan, …. Echter als de buitenwacht vraagt naar
een duidelijke voorstelling van ‘de’ werking van ‘1gezin1plan’, kunnen we geen éénduidig antwoord geven. Iedere regionale werking
is zoekend naar een gepaste invulling vanuit eigen noden, belangen
en mogelijkheden.
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Is dit een probleem? Zoals we reeds stelden, voor de éne is dit een
voorbeeld van meer chaos in de jeugdhulp, voor de andere een kans
om te experimenteren en een antwoord op maat van de lokale noden te formuleren. Luisteren we naar de begeleiders dan horen we
dat naast de inhoudelijke verrijking vooral ook het samen zoeken en
experimenteren als grote meerwaarde wordt aangegeven. Het niet
vast zitten aan een kader of module geeft energie en mogelijkheden
voor de begeleiders. Of zoals een begeleider aangaf:
“Dat is ook het mooie aan 1G1P dat ge er u echt kunt inleggen,
hoe ge zijt. In mijn andere job was dat ook wel, maar het was
meer volgens een protocol. Het kader moet er zijn, sommige
dingen moeten nog meer in kader gebracht worden, maar de
openheid: ge moet er nog kunnen van afwijken en dat is een
belangrijke.”
Natuurlijk is het voor de gebruiker heel belangrijk om een eenduidig en duidelijk beeld van het aanbod te hebben. Deze zoektocht
om een nieuw aanbod vanuit lokale noden in te vullen is verrijkend, maar een centrale opvolging is noodzakelijk om op termijn
een meer gestroomlijnd concept te ontwikkelen. Doelstellingen en
doelgroepen moeten worden afgebakend, positieve werkervaringen gebundeld en verruimd. Daarom is het noodzakelijk dat deze
experimenteerfase wordt opgevolgd, dat samenwerkingsverbanden
kansen krijgen om ervaringen uit te wisselen en af te stemmen. Via
deze weg kunnen de positieve praktijkervaringen de drijfveer vormen voor de verdere invulling van het project, rekening houdend
met de lokale noden en werkingen. Een verdere opvolging en praktijkvolgend onderzoek kan stof bieden voor de Vlaamse overheid om
dit aanbod meer te stroomlijnen.
Bie MELIS en Kathleen VAN LOON
Onderzoekers Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk
Docenten Sociaal-Agogisch Werk
bie.melis@KdG.be; Kathleen.vanloon@KdG.be
www.kdg.be/krachtgericht-sociaal-werk
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Ouderschap in superdiversiteit
Mag iedere ouder op zijn eigen unieke manier
ouder zijn?
Itsen GONZALEZ en Katrien LAUWEREYS
De samenleving van vandaag wordt gekenmerkt door superdiversiteit: de diversiteit is diverser
geworden en dit weerspiegelt zich in thema’s binnen onderwijs en welzijn. Zo ook in het
werken met jongeren, waar het thema ouderschap vaak aan de orde is. Maar hoe begrijpen de
professionals ouderschap en hoe begrijpen ouders met een migratieachtergrond dit? De veelheid
aan invullingen verscherpt het debat rond wat ‘goed ouderschap’ is en zorgt soms voor een
spanningsveld waarbij het niet altijd evident is om tot verbinding te komen.

OTA heeft de opdracht om hulpverleners binnen de jeugdhulp te
ondersteunen wanneer ze werken met jongeren met een migratieachtergrond. Als zij vragen hebben over de mogelijke interculturele,
levensbeschouwelijke of migratiegebonden invloeden, gaan we samen met de hulpverleners aan de slag: van dossierbespreking tot
deelname aan een gesprek.
In deze context is ouderschap een begrip dat in vele betekenissen
terugkomt. De praktijk leert ons daarbij dat er in de samenwerking
met gezinnen met een migratieachtergrond vaker een onderliggende dialoog ontstaat over wat een ouder tot een ‘goede ouder’
maakt. Soms is er zelfs een openlijk debat om elkaar te overtuigen
over de ‘correcte’ invulling hiervan. Het gevolg daarvan is dat ieders
inzet niet meer erkend wordt en de jongere zijn stem niet meer gehoord wordt.
In wat volgt, staan we stil bij de referentiekaders rond het thema
ouderschap en hoe deze de werkrelatie tussen professionals en jongeren en hun gezin beïnvloeden. Door de gemeenschappelijkheden
en verschillen zichtbaar te maken en te erkennen, geven we handvaten om tot een (nieuwe) verbinding te komen.

Ouderschap in vele vormen
Ouderschap begrijpen we binnen onze context als de wijze waarop
het ‘vader zijn’ of ‘moeder zijn’ wordt gedefinieerd door een individu (of hij/zij nu een ouder is of niet). Iedere persoon heeft een beeld
over wat goed ouderschap is, afhankelijk van de eigen ervaringen en
het referentiekader. Een bekend beeld hiervan is hoe er binnen een
westers referentiekader wordt gekeken naar een persoon als individu terwijl dat dit binnen andere contexten minder aan de orde is:
een persoon is een deel van een groter geheel. Op deze manier zullen de individuele wensen steeds afgewogen worden in functie van
het collectief. Met de nodige nuance, verwijzen we hier naar het
voorbeeld van Geert Hofstede (2016): binnen een individualistisch
referentiekader wordt een ouder verondersteld zijn kind te laten opgroeien tot een assertieve persoon die zijn eigen mening duidelijk
verkondigt. Binnen een collectivistische context zal een ouder dit
eerder afraden: een kind dient de stem van het collectief te vertolken zodat het zijn plek binnen het collectief kan behouden.
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Hoe we ouderschap interpreteren staat in nauw verband met hoe
we naar het kind kijken. De wetenschappelijke blik op het kind is
in de hulpverlening een vanzelfsprekendheid: van bij de conceptie
wordt er gedacht in ontwikkelingsdoelen binnen een welbepaalde
termijn waarbij omgevingsfactoren en genetica elkaar beïnvloeden.
Dit sluit niet altijd aan bij het kindbeeld van een gezin: er wordt veel
meer nadruk gelegd op overgangsfasen waarbij ontwikkeling wordt
gezien in een breder (tijds)kader. Zo zal er in sommige gezinnen met
een migratieachtergrond van uitgegaan worden dat een schoolse
attitude komt met de leeftijd en niet het resultaat is van ontwikkelingsdoelen die elkaar opvolgen. Deze verschillende visies kunnen
botsen eens het kind naar school gaat en vragen dan ook dat het
schoolsysteem niet alleen wordt uitgelegd in zijn reglement maar
evenzeer in het denkkader dat erachter schuilgaat.
Het spreekt voor zich dat opvoeding van kinderen vertrekt vanuit
een specifiek kindbeeld en dat deze verschillen binnen een schoolcontext tot uiting komen. Zo vertelde een leerkracht ons dat hij vragen had bij de manier waarop een moeder in contact ging met haar
kind: ze leek afstandelijk en gaf geen positieve bekrachtiging. Hij
had de indruk dat hij als professional dichter bij zijn leerling stond
door in dialoog te gaan en vooral in de verf te zetten wat goed lukte.
Moeder gaf in reactie hierop aan hoe belangrijk ze respect vond.
Ze zette hiervoor in op een duidelijke gezagsafstand omdat ze ervan overtuigd was dat in die ‘ruimte’ ook het respect voor haar als
volwassene schuilde. Deze gezagsafstand werd gekleurd door een
duidelijke hiërarchie tussen ouder en kind, en kwam o.a. terug in de
communicatie: moeder legde de nadruk op wat minder goed liep,
vanuit haar overtuiging dat dit het kind zou stimuleren om beter
zijn best te doen. Ondanks de verschillende visie, merkten leerkracht en moeder na de uitwisseling op dat ze beiden hetzelfde doel
nastreefden: een jongere opvoeden die zichzelf zo goed mogelijk
kan ontplooien.
In de vele mogelijke interpretaties, ontstaat er een veelheid aan
vanzelfsprekendheden over ouderschap. De valkuil van vanzelfsprekendheden is dat we ze vergeten uit te leggen. De vanzelfsprekendheid van een denkbeeld zorgt immers dat ze een blinde vlek wordt.
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In de praktijk merken we vaak dat het bevragen en dus zichtbaar
maken van de achterliggende overtuigingen, helpend is om verder
in gesprek te gaan. Het vraagt tijd om de eigen vanzelfsprekendheden uit te schakelen en te begrijpen wat er vanuit de andere bril
écht wordt bedoeld (Distelbrink, 2017). Maar in de duidelijkheid,
ligt ook het samen zoeken naar een gedeelde visie.

Ruimte voor verschil?
Logisch maar zorgwekkend is dat de invulling van ouderschap te
vaak eenzijdig wordt gedefinieerd vanuit het huidige maatschappijbeeld en er weinig of geen ruimte is voor diversiteit. Meer nog,
in een (valabele) poging om ouderschap te kunnen ‘wegen’, wordt
er een norm uitgezet. Het kader wordt ontwikkeld waarbinnen er
handvaten zijn die het mogelijk maken om te bepalen of een ouder
‘goed genoeg’ is. Alleen is zo’n kader verbonden aan de maatschappelijke realiteit die de norm bepaalt en waarbij diversiteit eerder
wordt begrepen als het ‘niet beantwoorden aan de norm’. Ter illustratie verwijzen we naar een gezin waar de hulpverlener twijfelde
of moeder wel voldoende ‘liefde’ gaf aan haar kinderen. Moeder
antwoordde hierop dat ze haar kinderen alle zorgen gaf die ze nodig
hadden, van voldoende gevulde brooddozen tot uitjes met de vrienden. Echter, dit sloot niet aan bij de definitie die de hulpverlener op
dat moment hanteerde: ze hoorde veel ‘zorg’ maar geen affectieve
relatie… waardoor haar bezorgdheid nog groter werd.

Ook tijdens de lockdown werd het duidelijk hoe een gebrek aan
aandacht voor diversiteit ertoe bijdraagt dat gezinnen uit de boot
vallen. De ouder werd toen de persoon die moest voorzien in de
voltijdse opvang van zijn kinderen en kreeg daarenboven ook de opdracht van onderwijzer toegewezen. Er werden in de pers talloze
debatten gevoerd over de impact van deze situatie en het gewicht
van een dergelijke opdracht voor elke ouder, maar de diversiteit
in deze situaties werd vergeten. De gehanteerde ‘bril’ om naar de
realiteit te kijken was die van het middenklassengezin waarbij de
ouders voldoende geschoold zijn om de preteaching op te nemen,
in voldoende persoonlijke ruimte kunnen voorzien voor de kinderen,
beschikken over voldoende materiaal om onlinelessen te volgen,
voldoende taal hebben om toegang te hebben tot de correcte informatie over het virus en de aanpak ervan… en zichzelf ook de ruimte
kunnen geven om te herbronnen. Hierin schuilt het gevaar dat men
na verloop van tijd niet meer kritisch kijkt naar de norm zelf, dan
wel naar diegenen die niet aansluiten bij de norm.
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Door te vertrekken vanuit deze ‘evidentie’ werden er door de overheid maatregelen getroffen die maakte dat gezinnen die niet in
deze ‘evidentie’ passen, nog minder toegang kregen tot de acties
die ondernomen werden m.b.t. onderwijs en hulpverlening. Kijk
naar de vanzelfsprekendheid waarmee het offline leven werd vervangen door een online realiteit. Of ook: onze werking werd regelmatig gecontacteerd rond de bezorgdheid dat ouders met een migratie achtergrond moeilijk te bereiken waren tijdens de lockdown.
Maar bij het verkennen van de vraag, kwam vaak naar voren dat er
geen gemeenschappelijke taal was en dat er geen (online) tolken
beschikbaar waren om deze barrière op te heffen.

Ouderschap en intersectioneel denken
Bovenstaande vaststellingen vragen om een bredere kijk op ouderschap: het intersectioneel denken (of kruispuntdenken) kan daarbij
een leidraad zijn. Deze visie, zoals behandeld in de publicatie van
Ella vzw (2014), benadert diversiteit vanuit de onderlinge samenhang tussen verschillende assen die maken dat mensen en groepen verschillen van elkaar. Helma Lutz onderscheidde 14 assen

14 assen van identiteitsvorming (Lutz, 2002)

van differentiatie die het sociale leven in hoge mate bepalen, en
waarmee afhankelijk van de context rekening gehouden moet worden. Deze zijn: geslacht, seksuele oriëntatie, huidskleur, etniciteit,
nationaliteit, klasse, cultuur, religie, gezondheidssituatie, leeftijd,
verblijfsstatuut, bezit, Noord-Zuid/Oost-West, maatschappelijke
ontwikkeling (Lutz, 2002). Zo bevindt elke ouder zich ook op het
kruispunt van de assen, en dit heeft een duidelijke impact op hoe
de persoon een ouder kan zijn in deze maatschappij. Vanuit onze
werking hebben we opgemerkt dat de negatieve gevolgen van de
lockdown op ouders en kinderen met migratieachtergrond versterkt
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werden door hun positie op meerdere assen. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar de vele inspanningen die werden geleverd om elk
gezin te voorzien van een laptop om online deel te nemen aan onderwijs, zien we dat er nog andere obstakels opdoken. Het spreekt
voor zich dat kansarmoede een impact heeft op de middelen om
te voorzien in bruikbaar materiaal, een (snelle) internetverbinding,
in een behuizing die toelaat dat de leerling in alle rust kan deelnemen aan de lessen en in het creëren van een gunstig leerklimaat in
lockdown. Maar organisaties koppelden ook terug dat omwille van
de beperkte opleiding en onlineongeletterdheid van de ouders en
jongeren er veel tijd nodig was om vertrouwd te geraken met deze
nieuwe manier van werken. Ook het gebrek aan een gemeenschappelijke taal is vaak een barrière gebleken om duidelijkheid over de
reden en de verwachtingen, gekoppeld aan het voorzien van een
laptop, te benoemen.
Wat intersectioneel denken ons ook leert is dat er posities zijn waarrond een maatschappij als het ware is opgebouwd. De personen die
zich op dit ‘kruispunt’ bevinden, krijgen toegang tot privileges die
voor anderen niet binnen handbereik liggen. Hierin schuilt ook de
machtsverhouding. In onze praktijk kunnen we deze verhoudingen
observeren: in de dialoog rond ouderschap tussen professional en
gezin, sluipt het ook binnen… Als een blinde vlek voor diegene die
over de vanzelfsprekende privileges beschikt, als een bevestiging
van de machteloosheid voor diegene die niet over de privileges beschikt. Zo bijvoorbeeld wanneer een ouder te horen krijgt dat hij zijn
culturele zelf mag blijven, maar dat dit er wel voor zorgt dat zijn
kinderen in de instelling zullen blijven.
Er zijn, ondanks alle goede bedoelingen, structuren die maatschappelijke kwetsbaarheid faciliteren en bestendigen. Als er geen middelen zijn om samen te werken met een tolk, kunnen mensen niet
participeren in hun kracht, alsof ze niet behoren tot het gesprek.
Om hier als maatschappij een antwoord op te bieden, zijn er vele
horden te nemen en we beseffen dat dit geen eenvoudig antwoord
kent. Maar we ervaren wel dat er veel obstakels kunnen overwonnen worden door meer tijd te nemen en open vragen te stellen. Een
belangrijk aandachtspunt is ook om na te gaan wie zich kan terugvinden in het hulpverleningsaanbod. Door dit toegankelijk te maken
voor diegenen die zich op meerdere uitsluitingsassen bevinden en
bijgevolg ervaring hebben met meervoudige discriminatie en exclusiemechanismen, kan men werken aan een inclusief aanbod… voor
iedereen (Arikoglu, 2014).

Verbinding
Vanuit onze praktijk leren we om naar ouderschap te kijken vanuit
een cultuursensitief perspectief en te onderzoeken wat de inzet is
van de ouder en van de professional. Dit gaat over het elkaar vinden in betekenisgeving. Het doel is niet het overnemen of volledig
volgen van het ene of het andere referentiekader, maar ruimte te
maken om stil te staan bij de verschillen en gelijkenissen. Op die
manier willen we de vanzelfsprekendheden van de referentiekaders
zichtbaar maken zodat we vanuit die kennis een ‘nieuwe realiteit’
kunnen construeren. Dit is een proces waarin de vanzelfsprekendheden van de professionals en de gezinnen worden uitgedaagd. Ouders voelen zich daarenboven geraakt in hun identiteit als ouder.
Maar het is noodzakelijk om het debat aan te gaan, voor de kinderen van deze ouders. Zij groeien op tussen deze verschillende definities van ouderschap en wanneer de ene of de andere invulling van
ouderschap als negatief wordt bestempeld, is dit voor de jongere
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een negatieve blik op zijn ouder. Hoe kan hij zich dan verbinden met
zijn ouder die in de ogen van de maatschappij niet ‘goed genoeg’ is
maar evenzeer met de maatschappij die dit oordeel over zijn ouder
velt? Jongeren hebben het nodig om ‘te behoren tot’ en in geval
van een migratiecontext gaat dat over behoren tot de beide contexten (Ang, 2016). Elk van deze contexten dragen immers belangrijke
elementen aan voor de identiteitsontwikkeling van de jongere.
Beter dan elkaar te overtuigen over wat een goede ouder is, kunnen we in dialoog gaan met elkaar. Wat iemand denkt te moeten
doen om een goede ouder te zijn, zouden we kunnen beschouwen
als een overtuiging die uitgedaagd kan en moet worden, zonder te
veroordelen. Het gaat er niet om dat het normatieve model van ouderschap niet klopt maar wel dat er wordt vanuit gegaan dat dit een
onveranderlijk gegeven zou zijn. De invulling van ‘ouderschap’ is
voortdurend in beweging en verandering, net als onze superdiverse
maatschappij. Daarom is het nodig om het gesprek aan te gaan met
en voor elkaar vanuit een open en onbevangen blik waardoor er
een nieuwe norm van ouderschap kan ontstaan binnen de superdiversiteit.
In het debat over wat goed (genoeg) ouderschap is missen wij vaak
de stem van de jongeren. We horen weinig over hoe jongeren in
deze tijden naar hun ouders kijken en welke nieuwe noden zij hierbij
ervaren. Misschien schuilt de oplossing ook in het vinden van verbinding tussen de verschillende stemmen in het debat.
Itsen GONZALEZ en Katrien LAUWEREYS
OTA Vlaams-Brabant & Brussel vzw
Vooruitgangstraat 333/8, 1030 Brussel
www.ota-vlaamsbrabant-brussel.be
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Ondersteuning aan
leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften in het
gewoon onderwijs

De tevredenheid van leerlingen, ouders, leraren
en ondersteuners in kaart gebracht
Elke STRUYF, Liesbeth BOGAERT en Karine VERSCHUEREN
Kort na de invoering van bijkomende ondersteuning voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs, onderzochten we – mede op vraag van voormalig
minister van onderwijs Crevits - hoe deze ondersteuning wordt ervaren. In deze bijdrage
bespreken we hoe de ondersteuning in het algemeen invulling krijgt, hoe tevreden of ontevreden
de betrokkenen hierover zijn en waarmee dit te maken heeft, en welke effecten ervan ervaren
worden bij de leerling en de leraren. Op basis van deze inzichten formuleren we enkele concrete
suggesties voor ondersteuners en scholen voor gewoon onderwijs die de ondersteuning
organiseren.

Context van de studie: het nieuwe
ondersteuningsmodel
Op 1 september 2017 trad in Vlaanderen een nieuw ondersteuningsmodel in werking. Dit model organiseert de ondersteuning voor
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (SOB) die schoollopen binnen een school voor gewoon onderwijs. In functie hiervan
werden ondersteuningsnetwerken (ONW) opgericht. Een ONW is
een samenwerkingsverband tussen scholen gewoon onderwijs en
scholen buitengewoon onderwijs, waar ook de betrokken Centra
voor LeerlingenBegeleiding (CLB) en de pedagogische begeleidingsdiensten deel van uitmaken.
De ondersteuning is bedoeld voor leerlingen voor wie de brede basiszorg en verhoogde zorg (fase 0 en 1 in het zorgcontinuüm1) op
school onvoldoende blijken en die nood hebben aan extra maatregelen. Op dat moment meldt de school de leerling aan bij het
CLB. Het CLB start dan een handelingsgericht diagnostisch traject.
Dit kan leiden tot een gemotiveerd verslag dat toegang geeft tot
‘uitbreiding van zorg’ (fase 2 in het zorgcontinuüm) of een verslag,
indien een individueel aangepast curriculum (IAC, fase 3 in het zorgcontinuüm) nodig is. Uitbreiding van zorg impliceert dat de school
voor gewoon onderwijs extra ondersteuning kan aantrekken voor
de begeleiding van deze leerlingen, die het reguliere curriculum
blijven volgen. Een IAC betekent dat er, met de hulp van ondersteuning, naar individuele leerdoelen toe wordt gewerkt.
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Het ondersteuningsmodel is georganiseerd volgens twee sporen.
Voor de extra ondersteuning van leerlingen met een (gemotiveerd)
verslag voor type 2 (verstandelijke beperking), 4 (motorische beperking), 6 (visuele beperking) of 7 (auditieve beperking en STOS:
spraak- of taalontwikkelingsstoornis2) werkt de school voor gewoon
onderwijs samen met een school voor buitengewoon onderwijs.
Voor de begeleiding van leerlingen met een (gemotiveerd) verslag
voor type basisaanbod (type 1 en 8 in afbouw), 3 (emotionele of gedragsstoornis) of 9 (autismespectrumstoornis) richt de school voor
gewoon onderwijs zich tot het eigen ONW.
De ambitie van het nieuwe ondersteuningsmodel is om ondersteuning meer flexibel en op maat te organiseren. Het is niet meer zo
dat een individuele leerling automatisch recht heeft op een vast
aantal uur begeleiding per week soms beperkt in de tijd, zoals het
geval was bij de eerdere GON en ION-werking3. De vraag naar ondersteuning kan ook op elk moment in het schooljaar gesteld worden.
Niet enkel de ondersteuningsnoden van leerlingen spelen een rol,
maar ook de ondersteuningsnoden van leraren. De ondersteuning
kan zich dan ook zowel richten op de leerling, als op de leraar, het
lerarenteam of op de school in het geheel. Op die manier worden
scholen voor gewoon onderwijs structureel versterkt in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (SOB).
De school voor gewoon onderwijs krijgt een belangrijke regierol bij
het concretiseren van de ondersteuningsnoden en het vertalen in
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concrete ondersteuningsvragen voor de leerling met SOB. De ondersteuningsvragen worden opgenomen in het (gemotiveerd) verslag,
staan centraal in de gesprekken tussen de school, de ouders, de
leerling, de ondersteuner en het CLB en geven richting aan de aard,
intensiteit en duur van de ondersteuning.

Doel en opzet van de studie
Het Vlaams parlement schreef in de regelgeving in dat een onafhankelijke commissie van experten en academici het nieuwe ondersteuningsmodel diende te evalueren (zie Commissie Struyf, 2019).
We voerden dit onderzoek uit in het kader van deze evaluatie4. De
focus lag in eerste instantie op de ervaringen van leerlingen en
ouders met de geboden ondersteuning. Om alle aspecten van de
(on)tevredenheid van leerlingen en ouders te kunnen begrijpen en
contextualiseren en om zicht te krijgen op inhoud en vorm van de
ondersteuning, werden ook de betrokken leraar of klastitularis en
ondersteuner bevraagd.
Volgende vragen werden onderzocht:
• Hoe krijgt de ondersteuning concreet vorm? In welke mate is de
ouder/leerling/leraar hierbij betrokken? Wanneer vindt de ondersteuning plaats? Hoeveel uur per week? Waar (op school/in
de klas/elders)?
• Hoe ervaren leerlingen, hun ouders, leraren en ondersteuners de
geboden ondersteuning? Waarover zijn ze tevreden? Waarover
zijn ze niet tevreden? Waarom?
• Wat zijn voorlopig ervaren effecten van de geboden ondersteuning? Komen de ervaren effecten overeen met de verwachtingen
en zo neen, waarom niet?
Om de ervaringen van de betrokkenen in kaart te brengen, voerden
we een uitgebreid casestudieonderzoek uit. Een casus betrof een
leerling met een (gemotiveerd) verslag die school liep in een school
voor gewoon onderwijs en hierbij ondersteuning kreeg vanuit een
ONW of school voor buitengewoon onderwijs. Via de ONW’en en
scholen voor buitengewoon onderwijs rekruteerden we 24 leerlingen, hun ouders, en de betrokken klasleraren/-titularissen en ondersteuners. De casussen weerspiegelden een variatie aan ondersteuningsnoden (zie Tabel 1) en de selectie was zoveel als mogelijk
random. Het doel was daarbij niet om veralgemenende uitspraken
te doen, maar wel om de beleving van de betrokkenen diepgaand te
onderzoeken en de diversiteit daarin te begrijpen.

In totaal spraken we met 24 leerlingen, 23 ouders, 16 leraren en 24
ondersteuners. Omdat één leerling meerderjarig was, werden haar
ouders niet geïnterviewd. Acht leraren waren niet bereid om deel te
nemen aan de studie.

Invulling van de leerling- en leraargerichte
ondersteuning
Hieronder bundelen we de inzichten op vlak van vorm en inhoud
van de ondersteuning en de mate waarin ouders en leerlingen hierbij betrokken worden.
Leerlinggerichte ondersteuning
Voor de leerlinggerichte ondersteuning geven ondersteuners in
hoofdzaak invulling aan hun taak vanuit hun type- of handicapspecifieke inhoudelijke expertise. Daarnaast bieden ondersteuners
ook vaak studiebegeleiding of vakinhoudelijke begeleiding. Het is
onduidelijk of ondersteuners hiervoor effectief gebruikmaken van
hun typespecifieke expertise dan wel of deze begeleiding ook door
andere onderwijsprofessionals zoals de (zorg)leraar of leerlingbegeleider kan geboden worden.
De leerlinggerichte ondersteuning gebeurt in meer dan de helft
van de casussen in dit onderzoek buiten de klas. De twee meest
genoemde redenen hiervoor zijn de aard van de ondersteuning (bv.
socio-emotionele begeleiding, studieplanning) en de nood aan een
rustige omgeving zodat de leerling zich kan concentreren (bv. aanleren braille). In enkele casussen gebeurt de ondersteuning niet in de
klas omdat de leraar dit niet wenst. Wanneer de ondersteuning buiten de klas gebeurt, trachten ondersteuners indien mogelijk hierbij
ook klasgenoten te betrekken. In sommige gevallen worden klasgenoten betrokken omdat zij ook baat kunnen hebben bij de extra
ondersteuning en in andere gevallen om de leerling met SOB zich
minder ‘anders’ te laten voelen. Leerlingen met SOB voelen zich
immers soms beschaamd of ‘anders’, omwille van de ondersteuning
(zie ook later).
Flexibiliteit in de ondersteuning wordt op diverse manieren gerealiseerd. Er is sprake van flexibiliteit qua doel (bv. herformulering of
uitbreiding van ondersteuningsdoelen), inhoud (bv. afgestemd op
de noden of agendaplanning van de leerling), vorm (bv. op vraag
van de leerling kan de ondersteuning buiten de klas plaatsvinden)
en omvang (bv. intensifiëring wanneer zich meer noden stellen).

Tabel 1: Overzicht van de cases
Ondersteuning vanuit een BuO school (N = 13)

Ondersteuning vanuit een ONW (N = 11)

Type 2: 2 leerlingen (1 lo en 1 so)

Type basisaanbod: 2 leerlingen (1 lo en 1 so)

Type 4: 4 leerlingen (2 lo en 2 so)

Type 3: 2 leerlingen (1 lo en 1 so)

Type 6: 5 leerlingen (2 ko, 2 lo en 1 so

Type 7 (stos): 2 leerlingen (2 so)

Type 7 (auditief): 2 leerlingen (1 ko en 1 lo)

Type 9: 5 leerlingen (1 lo en 4 so)

N = aantal; ko= kleuteronderwijs; lo= lager onderwijs; so = secundair onderwijs
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Leraargerichte ondersteuning
Het nieuwe ondersteuningsmodel wil niet enkel inzetten op ondersteuning van leerlingen met SOB, maar ook op ondersteuning van de
leraar en het schoolteam. Leraren en ondersteuners verwijzen op dat
vlak vaak naar de manier waarop ze samenwerken. De mate waarin
deze samenwerking en de leraargerichte ondersteuning uitgebouwd
zijn, verschilt sterk over de casussen heen en hangt samen met de
houding en de visie van de individuele leraar en bij uitbreiding van de
school voor gewoon onderwijs. In de casussen waarbij er sprake is van
een goede samenwerking en een goed uitgebouwde leraargerichte
ondersteuning, is er minimaal wekelijks (informeel) overleg tussen
leraar en ondersteuner en is de ondersteuner steeds beschikbaar voor
vragen van de leraar (vraaggericht). De leraargerichte ondersteuning
bestaat daarbij hoofdzakelijk uit informatie-uitwisseling over de begeleiding van de leerling met SOB. In meerdere casussen wordt er ook
op inhoudelijk vlak samengewerkt (bv. aangepast materiaal voor de
leerling uitwerken dat de leraar eventueel ook voor andere leerlingen
kan gebruiken), maar dit lijkt niet de kern uit te maken van de leraargerichte ondersteuning. In welke mate er effectief sprake is van cocreatie tussen leraar en ondersteuner en hoe dit concreet vorm krijgt,
werd in deze studie niet verder bevraagd.
Betrokkenheid van ouders en leerlingen
Alle bevraagde ouders verwijzen naar de formele (vaak trimestriële) overlegmomenten over de ondersteuning. Meer dan de helft
van de bevraagde ouders geeft aan sterk betrokken te worden bij
beslissingen rond de ondersteuning aan hun zoon of dochter. Dit
betekent dat ze naast de formele overlegmomenten regelmatig tussentijds contact hebben met de ondersteuner (en/of leraar) via mail
of telefoon (bv. over het functioneren van de leerling thuis). Het
subjectieve gevoel ‘voldoende’ betrokken te worden bij (beslissingen rond) de ondersteuning draagt bij tot gevoelens van tevredenheid. Wat ‘voldoende’ betrokkenheid precies inhoudt, hangt samen
met verschillende zaken zoals hoe vlot het school- en ondersteuningstraject van de leerling loopt en de behoefte van de ouders aan
betrokkenheid bij of communicatie rond de ondersteuning. Wat de
leerlingen betreft, wordt het merendeel regelmatig gevraagd wat
hij/zij vindt van de ondersteuning en is er ruimte voor leerlingen
om hun mening te geven over (het verloop van) de ondersteuning.
Op basis van de beschikbare informatie is het onduidelijk in welke
mate leerlingen effectief inspraak hebben in de concrete invulling
van de ondersteuning. Aangezien de meningen van ouders en leerlingen over de ondersteuning niet noodzakelijk overeenkomen (zie
ook later), is het belangrijk om ook de leerlingen voldoende te horen hierin, weliswaar rekening houdend met de mate waarin zij in
staat zijn om aan te geven wat zij nodig hebben.

Tevredenheid over de ondersteuning
Ongeveer twee op drie ouders en leraren die we spraken waren overwegend tevreden met de geboden ondersteuning. De leerlingen waren het meest positief. De bevraagde ondersteuners waren het meest
kritisch ingesteld: slechts één op twee was overwegend tevreden. Ondanks de vele positieve beoordelingen formuleerden de bevraagden
ook enkele kritische opmerkingen en/of drukten ze hun ontevredenheid uit over bepaalde aspecten van de ondersteuning. We bespreken
achtereenvolgens de belangrijkste thema’s van tevredenheid en van
ontevredenheid. Opvallend hierbij was dat de verschillende respondentengroepen vaak naar dezelfde thema’s verwezen.
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Wanneer zijn respondenten tevreden?
Een eerste thema gerelateerd aan tevredenheid bij leerlingen, ouders, leraren en ondersteuners is het profiel en de ingesteldheid van
de ondersteuner, met name een betrokken, flexibele en proactieve
houding enerzijds en de nodige ervaring en achtergrond anderzijds.
Voor de bevraagde ouders is ook de goede relatie tussen de ondersteuner en hun kind belangrijk (de ondersteuner als steunfiguur/
vertrouwenspersoon) en de bevraagde leraren hechten belang aan
een samenwerkingsgerichte houding van de ondersteuner. Ten
tweede hangt een algemene positieve beoordeling vaak samen
met het feit dat de invulling van de ondersteuning (inhoud, vorm
en/of omvang) is afgestemd op de noden van de leerling. Enkele
bevraagde ouders wijzen daarbij expliciet op het belang van voldoende individueel contact tussen hun kind en de ondersteuner,
naast het leraar- en klasgericht werken. Ook vinden ouders dat de
ondersteuning geboden buiten de klas, niet ten koste mag gaan van
het missen van belangrijke lesinhouden. De leerlingen vinden het
juist belangrijk dat ze door de ondersteuning geen leuke of ontspannende lessen missen. Een derde belangrijk thema gerelateerd aan
tevredenheid van ouders, ondersteuners en leraren is een goede
samenwerking tussen de school voor gewoon onderwijs (en hun leraren) en de ondersteuner, met voldoende betrokkenheid van alle
partijen bij beslissingen over de ondersteuning. Cruciaal voor een
goede samenwerking is een open, inclusiegerichte houding van de
individuele leraren en een inclusiegericht beleid op leerlingenbegeleiding in de school voor gewoon onderwijs.
Wanneer zijn respondenten ontevreden?
Ontevredenheid hangt vaak samen met de afwezigheid van één of
meerdere van de eerdergenoemde ‘succesfactoren’. Daarnaast worden nog andere punten aangehaald. Een eerste negatief punt dat
vaak genoemd wordt door ontevreden leraren, ondersteuners en
ouders is het tekort aan uren ondersteuning. Hiermee samenhangend wijzen ondersteuners en leraren op het feit dat ondersteuners
te weinig aanwezig zijn op de school voor gewoon onderwijs, wat
vaak zorgt voor een tekort aan overlegtijd en bijgevolg te weinig
ruimte voor afstemming tussen leraar en ondersteuner. Een tweede
belangrijk punt van ontevredenheid is dat de school voor gewoon
onderwijs (inclusief leraren) niet of onvoldoende openstaat voor
de ondersteuning en/of het inclusie-idee. Zowel ondersteuners als
enkele leraren wijzen op de verantwoordelijkheid van de directie
op dit vlak en het belang van het uitwerken van een gezamenlijke,
inclusiegerichte visie en hiermee samenhangend beleid op school,
aangezien er grote individuele verschillen ervaren worden in de
houding van leraren (bv. weigeren om redelijke aanpassingen door
te voeren of geen toestemming geven voor ondersteuning in de
klas). Verder tonen negatieve of minder positieve ervaringen van
leerlingen met de ondersteuning zich in de vorm van negatieve of
gemengde gevoelens, zoals schaamte door het gevoel ‘anders’ te
zijn. Een laatste element van ontevredenheid bij enkele bevraagde
leraren en ondersteuners hangt samen met de onduidelijkheid over
het takenpakket van de ondersteuner: Voor leraren is het niet altijd
duidelijk wat ze van de ondersteuner mogen of kunnen verwachten.

Ervaren effecten van de ondersteuning
Tot slot vroegen we naar de gepercipieerde effecten van de ondersteuning. In de gesprekken kwamen zowel effecten voor de leerling
als effecten voor de leraar aan bod.
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Effecten voor de leerling
Wat de ervaren effecten voor de leerling betreft, maken we een
onderscheid tussen effecten op academisch en psychosociaal vlak,
die evenwel met elkaar kunnen samenhangen. Wat het academisch
vlak betreft, identificeerden we drie domeinen waarop effecten werden ervaren: (1) betere studievaardigheden en/of betere schoolresultaten, (2) (betere) participatie aan het lesgebeuren en/of mogelijkheid om in het gewoon onderwijs te (blijven) functioneren, en
(3) toegenomen motivatie van de leerling voor schoolse taken. Op
psychosociaal vlak kwamen volgende thema’s naar voren: (1) meer
rust voor de leerling (en/of steun bij het aanvaarden van de problematiek), eventueel dankzij de beschikbaarheid van de ondersteuner
als steunfiguur of vertrouwenspersoon; (2) hoger welbevinden van
de leerling; (3) positiever zelfbeeld bij de leerling; en (4) betere sociale relaties van de leerling met medeleerlingen.
Wanneer de ondersteuning zich in hoofdzaak richt op het academisch functioneren van de leerling, ervaren de meeste bevraagden
een positief effect op dit vlak, met vaak ook een gunstig (neven)
effect op psychosociaal vlak. In enkele casussen waar het beoogde
effect op academisch vlak niet (volledig) bereikt wordt, wordt wel
een gunstige impact op het psychosociaal functioneren van de leerling ervaren. Wanneer de ondersteuning een effect beoogt op het
psychosociaal functioneren van de leerling, zijn de meningen van
de bevraagden over het ervaren effect meer verdeeld en lijken er in
het algemeen ook minder vorderingen gemaakt te worden. Een mogelijke verklaring is dat effecten op psychosociaal vlak minder zichtbaar zijn of dat het meer tijd of meer gerichte interventies vraagt
om positieve effecten te bekomen. Vooral gedragsveranderingen
bij leerlingen verlopen vaak moeizaam, soms in die mate dat een
overstap naar het buitengewoon onderwijs volgens de betrokkenen
aangewezen lijkt.
Effecten voor de leraar
Daarnaast werden er vier ervaren positieve effecten van de ondersteuning voor de leraren benoemd. Een eerste effect is meer ruimte
en rust bij de leraar om aandacht te hebben voor andere leerlingen
in de klas en/of een reductie van de werklast van de leraar. Ten
tweede betekent de ondersteuning voor leraren ook een geruststelling en/of steun, op professioneel (bv. nodige expertise is aanwezig)
of persoonlijk vlak (bv. vertrouwenspersoon). Een derde ervaren effect voor leraren is bewustwording van de nood aan ondersteuning
voor de leerling en het ervaren van de meerwaarde hiervan. Ten
slotte wordt ook een toename in handelingsbekwaamheid van de
leraar genoemd (bv. de leraar past zijn/haar manier van lesgeven
aan op basis van tips van de ondersteuner).
Wat de ervaren effecten betreft, benadrukken we dat we ons baseren op subjectieve ervaringen van de betrokkenen. We merken
verder op dat het mogelijke aandeel van bijvoorbeeld begeleiding
op de school ook niet onderscheiden kan worden van het aandeel
van de ondersteuning in de vooruitgang die de leerling boekt op
psychosociaal en/of academisch vlak.

Conclusie
Onze studie onderschrijft het belang van een open en inclusiegerichte houding bij leraren en de school voor gewoon onderwijs. Dergelijke houding maakt een goede samenwerking met ondersteuners
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mogelijk, wat bijdraagt aan de algemene tevredenheid van ouders,
ondersteuners en leraren. Zij suggereert het belang van voldoende
middelen en – daarmee gepaard gaand – van het inbouwen van
structurele overlegtijd voor leraren en ondersteuners. Overleg kan
ervoor zorgen dat het volledige schoolteam meer vertrouwd raakt
met de ondersteuning en dat leraren en ondersteuners een vertrouwensband opbouwen. Een vertrouwensband kan de samenwerking
tussen leraar en ondersteuner gunstig beïnvloeden en ook zorgen
voor een bredere of gerichtere invulling van de leraargerichte ondersteuning, volgens het werkingsprincipe van cocreatie. Daarmee
bedoelen we dat ondersteuner en leraar samen oplossingen zoeken voor ervaren problemen. Bij het invullen van de ondersteuning
blijkt het belangrijk om de leerlingen zelf voldoende te horen. Sommige leerlingen geven bijvoorbeeld aan nood te hebben aan individuele ondersteuning buiten de klas (bv. meer rust, ondersteuner als
vertrouwenspersoon), terwijl andere leerlingen zich door de ondersteuning net ‘anders’ voelen dan hun klasgenoten. De afstemming
tussen de competentie van de ondersteuner en de ondersteuningsnoden van de leerling is een ander belangrijk aandachtspunt bij
de organisatie van de ondersteuning. Tevreden ouders waarderen
bovenal de proactieve, flexibele en betrokken houding van de ondersteuner en de goede relatie met hun kind. Het is belangrijk dat
ondersteuners zich bewust zijn dat zij op die manier al een verschil
kunnen maken voor ouders en leerlingen.
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NOTEN
1. De brede basiszorg is de fase waarbij de school vanuit een visie op leerlingenbegeleiding de ontwikkeling van alle leerlingen stimuleert en problemen tracht
te voorkomen door een krachtige leeromgeving aan te bieden, leerlingen systematisch op te volgen, actief te werken aan het verminderen van risicofactoren
en het versterken van beschermende factoren. Verhoogde zorg is de fase waarbij
de school extra zorg voorziet onder de vorm van remediërende, differentiërende,
compenserende of dispenserende maatregelen, afgestemd op de ondersteuningsnoden van bepaalde leerlingen.
2. Tot en met schooljaar 2018-2019 (en dus ook in de periode waarin dit onderzoek
werd uitgevoerd) werd ondersteuning voor de begeleiding van leerlingen met
spraak- of taalontwikkelingsstoornissen (STOS) georganiseerd vanuit een ONW.
3. Het ondersteuningsmodel kwam in de plaats van verschillende naast elkaar
staande vormen van ondersteuning met elk hun eigen kenmerken en procedures,
waaronder geïntegreerd onderwijs (GON) en het project inclusief onderwijs voor
leerlingen met een verstandelijke beperking-type 2 (ION).
4. Deze studie werd uitgevoerd in het kader van het Steunpunt Onderwijsonderzoek
(SONO) en gefinancierd met middelen van de Vlaamse overheid
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Be-REYN

Netwerk rond inclusie van Roma en
Woonwagenbewoners families
Liesbeth LAMBERT en Kathy JACOBS
BE-REYN is een groeiend netwerk van praktijk- en beleidswerkers uit basisvoorzieningen voor
gezinnen met jonge kinderen in Vlaanderen en Brussel. Vanuit dialoog en gedeelde reflectie in
lerende netwerken, zetten ze in op het verlagen van drempels en het verhogen van kansen en
mogelijkheden tot maatschappelijke participatie voor Roma en woonwagenbewoners.

Maatschappelijk belang
In het Belgische Romani Early Years Network1 (Be-REYN) gaat een
groeiende groep praktijk- en beleidswerkers participatief en constructief
aan de slag met vragen zoals: hoe zorgen we dat Romafamilies
en woonwagengezinnen beter toegang krijgen tot kwaliteitsvolle
basisvoorzieningen voor jonge gezinnen (consultatiebureaus,
inloopteams, kinderopvang, kleuterscholen, Huizen van het Kind)?
Hoe kunnen we vanuit een samenwerking met andere professionals
betere kansen creëren voor kinderen van Roma en woonwagenbewoners
en hun families? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze kinderen
zelfbewust en zelfverzekerd mogen zijn, zodat ze trots kunnen zijn
op de rijkdom van hun cultuur, en op hun identiteit als Roma en
woonwagenbewoners? Hoe kunnen we die goede praktijken delen?
In België leven naar schatting 30 000 Roma, waarvan de meeste
gezinnen in Vlaanderen (Gent, Antwerpen, Sint-Niklaas) en Brussel.
Door migratiebewegingen neemt dat cijfer jaarlijks nog toe. De
groep van woonwagenbewoners wordt in België geschat op 10 000
(European Commission, 2012). Zij vormt een diverse groep van
Voyageurs (70%), Rom (22%) en Manoesjen of Sinti (8%). Kenmerkend is dat ze een woonwagen als woonvorm verkiezen waarbij
sommige gezinnen nog
meerdere maanden per
jaar rondtrekken en andere verblijven op een
daarvoor uitgerust woonwagenterrein (Kruispunt
Migratie en Integratie,
2013). Alleen is er in België een schrijnend tekort
aan vaste standplaatsen
waardoor vele gezinnen gedwongen worden om rond te trekken en
ze weinig tot geen banden kunnen opbouwen met maatschappelijke
voorzieningen zoals school en gezondheidszorg. Die groep bevindt
zich in een bijzonder precaire positie.

De grondrechten van
vele Romafamilies en
woonwagengezinnen
zijn niet gegarandeerd

Roma en woonwagenbewoners worden vaak in één adem ge
noemd. Dat komt doordat Roma, Manoesjen en Roms wel dezelfde Indische achtergrond en moedertaal delen, maar daarnaast
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houden ze er toch wel een verschillende levenswijze op na en
verschillen hun noden ook sterk (Janssens, 2019). Hoewel Europese en Belgische beleidsplannen gericht zijn op de integratie
van Roma en woonwagenbewoners, stellen praktijkwerkers
vast dat de grondrechten van vele Romafamilies en woonwagengezinnen niet gegarandeerd zijn. Ze worden geconfronteerd
met discriminatie op de arbeids- en woningmarkt, de toegang
tot sociale dienstverlening en onderwijs blijft voor sommige
gezinnen bijzonder hoogdrempelig (Janssens, 2019; Kinderrechtencommissariaat, 2014). Nog te vaak wordt die groep in de media
enkelzijdig benaderd vanuit een overlast-discours waardoor de
publieke opinie over Roma en
woonwagenbewoners sterk
gekleurd is. Aangezien de
groep van Roma en woonwagenbewoners werd geschrapt
als specifieke doelgroep in
het Vlaamse integratiebeleid
zien we ook een sterke afbouw van specifieke maatregelen gericht op de inclusie
van die gezinnen. Dat uit zich
o.a. in een structureel tekort
aan uitgeruste terreinen en
in de verdere vermindering
van middelen voor organisaties die zich engageren ten aanzien
van die groep. Dat maakt dat heel wat praktijkwerkers hun werking
moesten afbouwen en organisaties en professionals die zich jaren
lang inspanden voelen zich steeds minder ondersteund en haken
af, waardoor expertise en verbinding met de groep verloren raakt.

Roma en
woonwagenbewoners
werden geschrapt als
specifieke doelgroep
in het Vlaams
integratiebeleid

Be-REYN-netwerk
Het is in die context dat Be-REYN vorm krijgt. Be-REYN wordt getrok
ken door het VBJK, centrum voor Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (coördinerende partner), samen met
Agentschap Opgroeien en Minderhedenforum (sleutelpartners in
het implementeren van de diverse acties). Er wordt eveneens een
beroep gedaan op de ervaring en expertise van o.a. Stad Gent,
Vlaams departement van Onderwijs en vorming en Foyer vzw.
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Uit gesprekken met professionals in basisvoorzieningen die zich
inzetten voor Romagezinnen en/of woonwagenbewoners bleek een
grote nood aan een forum waar ze over hun ervaringen kunnen
spreken, samen kunnen reflecteren over hun aanpak en samen met
andere praktijkwerkers inclusieve praktijken kunnen ontwikkelen,
verdiepen en verspreiden. Be-REYN speelt in op die nood.
Be-REYN is dus een (lerend) netwerk van professionals en
vrijwilligers die met Roma en woonwagenbewoners werken. Er is
bewust gekozen voor een netwerk samengesteld uit medewerkers
van gezinsondersteunende voorzieningen zoals consultatiebureaus,
inloopteams, kinderopvang, kleuterscholen, Huizen van het Kind,
omdat de eerste levensjaren van kinderen cruciaal zijn. Tijdens die
belangrijke periode kunnen we veel doen om de huidige situatie
van Romakinderen en van woonwagenbewoners te verbeteren. Het
netwerk wil zijn leden en andere betrokken organisaties aansteken
en ondersteunen om echt toegankelijk te zijn: beschikbaar,
bruikbaar, bereikbaar, begrijpbaar en betaalbaar zodat kinderen en
ouders er zich echt welkom en goed voelen. Met dat netwerk willen
we er mee voor zorgen dat ook deze kinderen volop kunnen groeien
en bloeien met respect voor hun etnische en culturele achtergrond.
Medewerkers in die basisvoorzieningen zijn zo sleutelfiguren
om sociale inclusie en respect voor diversiteit te promoten en
structurele discriminatie van Roma en woonwagenbewoners te
bestrijden. Want kinder- en mensenrechten gelden ook voor hen.
In ons netwerk zetten we activiteiten op waarmee we de
netwerkleden ondersteunen: themadagen en intervisie gericht
op professionele groei. Daarbij staan praktijkervaringen delen en
leren van elkaar centraal. Be-REYN wil ook de stem van Roma en
woonwagenbewoners versterken en hun belangen op verschillende
relevante niveaus behartigen.

Concrete acties vanuit het netwerk
Actie 1: Ontwikkelen en ondersteunen van een lokaal netwerk
van gezinsondersteunende diensten voor rondtrekkende
woonwagenbewoners.
Be-REYN zet verschillende acties op die elk inspelen op specifieke
noden/problemen waar Romagezinnen en woonwagenfamilies
mee te kampen hebben. Zo
is de leef-en woonsituatie
voor rondtrekkende Belgische woonwagenbewoners
helemaal niet rooskleurig.
Door een gebrek aan standplaatsen op residentiële of
doortrekkersterreinen zijn
ze genoodzaakt om bijna
het hele jaar rond te trekken
waardoor ze continu in onzekerheid leven, vaak geen
toegang hebben tot de meest
elementaire voorzieningen
zoals elektriciteit en water
en ervaren overal verjaagd te
worden. Daarnaast hebben
de kinderen door het gebrek

Door de uitbouw
van zo’n
gezinsondersteunend
netwerk bundelen
organisaties de
krachten, kunnen
gezinnen op een
integrale manier
ondersteund worden
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aan een vaste standplaats geen toegang tot het onderwijs, de gezinnen geen toegang tot dienstverlening (HIVA, 2020). Daarom ijveren
de Be-REYN-leden voor meer sociale omkadering voor deze groep.
De groep van rondtrekkende woonwagenbewoners kan gebruikma
ken van drie doortrekkersterreinen in Vlaanderen (Gent, Kortrijk en
Asse). Op die terreinen kunnen gezinnen maximaal drie weken aan
een stuk verblijven. Ze zijn specifiek uitgerust voor rondtrekkende
woonwagenbewoners. Wanneer gezinnen er gebruik van kunnen maken beoordelen ze die terreinen overwegend positief. Het
beschikbare sanitair, de band met de terreinbeheerder en de sociale
omkadering spelen daarbij een rol (HIVA, 2020). Maar daar knelt
het schoentje. De sociale omkadering die aangeboden wordt, is zeer
gering en wordt nu vooral opgenomen door de terreinbeheerder, als
een surplus op hun reguliere takenpakket.
Be-REYN zoekt samen met de terreinbeheerders van de drie terreinen hoe die broodnodige sociale omkadering van gezinnen op een
meer structurele wijze kan uitgebouwd worden. Nu is het zo dat op
vraag van de terreinbeheerder een medewerker van Kind
en Gezin langskomt wanneer
een baby wordt geboren of
een medewerker van het CAW
of OCMW wordt ingeschakeld
voor vragen rond allerlei papieren. Die ondersteuning
speelt vooral in op vragen
die deze gezinnen hebben in
het hier en nu. Een zeer waardevolle omkadering, maar
wel zeer ad hoc. Praktijkwerkers geven zelf aan liever proactiever aanwezig te zijn op de terreinen zodat er meer kans is om
een vertrouwensrelatie uit te bouwen want die bereik je niet door
één of twee sporadische bezoeken.

Daarnaast vinden
organisaties ook
steun bij elkaar
door in tandem
regelmatig naar het
terrein te gaan

Daar zet Be-REYN zijn schouders mee onder. Concreet brengt
Be-REYN lokale partners in de buurt van een doortrekkersterrein
bijeen om zich te verenigen in een lokaal netwerk om zo samen
in te staan voor de sociale omkadering van woonwagenbewoners
op de terreinen zelf. De uitbouw van zo’n gezinsondersteunend
netwerk kent meerdere voordelen: doordat organisaties de krachten
bundelen, kunnen gezinnen op een integrale manier ondersteund
worden en daarnaast vinden organisaties ook steun bij elkaar door in
tandem op regelmatige basis naar het terrein te gaan. Dat verlaagt
voor sommige professionals drempels. De aanwezigheid van de
medewerkers op het terrein zelf wordt door woonwagenbewoners
ook gewaardeerd, vanwege de goodwill die de dienstverleners
daarmee tonen; zij nemen de moeite om de woonwagenbewoners
zelf op te zoeken. Dat wordt bevestigd in de gesprekken die de
onderzoekers van het HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en
Samenleving met rondtrekkende woonwagenbewoners voerden
voor hun onderzoek naar de leefomstandigheden van die groep2.
Bij de uitbouw van zo’n netwerk zijn in eerste instantie die partners
(zoals medewerkers van Kind en Gezin, CAW, Huis van het Kind …)
aangesproken die het best geplaatst zijn om aan die noden van
gezinnen te beantwoorden én zich ook betrokken voelen op die
groep. Samen met de groep ontwikkelden we een gezamenlijke
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visie die richting geeft aan de wijze waarop hij op een termijn van
drie weken de gezinnen gepast kan ondersteunen. Zo verkiezen
we om per dienst te werken met een vast persoon zodat de
vertrouwensband veel sneller kan ontstaan. Daarnaast denken we
ook na over hoe de taken kunnen verdeeld worden, waardoor de
begeleiding van gezinnen een meer gedeeld verhaal wordt.
We ervaren dat door verenigd te zijn in een netwerk er ruimte is om
te leren van elkaars ervaringen. De partners vinden zo ook steun bij
elkaar om de dienstverlening aan die gezinnen, die vaak in een zeer
moeilijke context leven, te garanderen.
Actie 2: Ondersteunen van professionals uit preventieve
gezinsondersteuning in het realiseren van breed toegankelijke
basisvoorzieningen met en voor Romafamilies.
Sinds 2019 zijn we gestart met een lerend netwerk voor medewerkers
van de lokale teams van Kind en Gezin die werkzaam zijn in de regio’s
waar veel Romafamilies verblijven. Samen onderzoeken we hoe
we de toegankelijkheid van de dienstverlening voor Romafamilies
kunnen verhogen en hoe we samen met medewerkers uit het lokale
netwerk Huis van het Kind een integrale ondersteuning kunnen
realiseren. Verpleegkundigen en gezinsondersteuners van Kind en
Gezin komen via de ondersteuning van (aanstaande) ouders met
jonge kinderen van 0 tot 3 jaar op regelmatige basis in contact met
veel Romagezinnen. Zij hebben al heel wat specifieke expertise
opgebouwd in het laagdrempelig werken met kwetsbare groepen.
Maar aangezien veel van die gezinnen in een erg maatschappelijk
kwetsbare situatie leven en een zeker wantrouwen uitgaat van die
gezinnen naar de burgermaatschappij, roept samenwerken met
Romagezinnen heel wat reflecties op over thema’s zoals: hoe bouw
je een vertrouwensrelatie uit, hoe kan je vanuit een gelijkwaardige
positie het gezin begeleiden ook als je in eerste instantie niet goed
begrijpt waarom iemand bepaalde keuzes maakt.
Een belangrijk uitgangspunt voor het Be-REYN-netwerk is ons
te laten leiden door de ervaringen van Romagezinnen zelf. Hun
getuigenissen kunnen helpen om – vaak onbedoelde en niet
gekende – toegankelijkheidsdrempels in organisaties aan te
pakken. Bij de start van het traject hebben we moeders en vaders
uitgenodigd om samen in dialoog te gaan rond een aantal vragen.
Hoe beleven zij de huisbezoeken van de verpleegkundige of de
gezinsondersteuner van Kind en Gezin? Wat zorgt ervoor dat de
kinderen en zijzelf zich welkom voelen op school? Wat maakt dat ze
weinig gebruikmaken van kinderopvang? Uit hun verhalen komen
steeds dezelfde aandachtspunten terug: investeer in een open
dialoog met en op maat van gezinnen in al hun diversiteit, waarbij
het bevragen van de betekenis die gezinnen aan situaties geven
het startpunt is. En zet het ‘samen zoeken’ centraal. Dat betekent
dat het informeren en adviseren inspeelt op en samengaat met
het erkennen en waarderen van de eigen ervaringen van ouders en
grootouders in ouderschap en opvoeding.
Een jonge moeder vertelt dat ze met ondersteuning van het inloopteam haar kind tijdig had aangemeld en ingeschreven voor
school. Onderwijs is voor haar immers heel belangrijk net omdat het een essentiële bouwsteen is voor de toekomst van haar
kind. Het betekende voor haarzelf een vlucht uit de dagelijkse
confrontatie met armoede.
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Zelf actief luisteren naar de bezorgdheden en ervaringen van ouders
is een belangrijke motor geweest om de werking van het consultatiebureau, de huisbezoeken, de
gezinsondersteuning in vraag
te stellen. Daarnaast stimuleren
we in het lerend netwerk aan
de hand van casusbesprekingen
de continue reflectie over het
eigen handelen en de visie van
waaruit medewerkers werken.
We lieten ons daarbij leiden
door twee theoretische kaders
om de eigen praktijk te kunnen analyseren: vanuit de 5B’s
zijn toegankelijkheidsdrempels
(bereikbaar, betaalbaar, begrijpbaar, bruikbaar, beschikbaar) in kaart
gebracht, en de DECET3-principes leren ons iets over hoe voorzie
ningen voor gezinnen met jonge kinderen respectvol omgaan met
diversiteit. Via die kaders maakten we de shift van ‘moeilijk bereikbare groepen’ naar ‘makkelijk bereikbare organisaties’.

Eerste shift: van
‘moeilijk bereikbare
groepen’ naar
‘makkelijk bereikbare
organisaties’

Een tweede paradigmashift
situeert zich op de kijk op
de thematiek: een verschui
ving in perceptie van een pro
bleemgerichte naar een meer
krachtgerichte
benadering.
We merken in verschillende
discours dat Romagezinnen
vaak worden benaderd als een
groep met multiproblemen
(o.a. situaties van verontrusting, spijbelen, schooluitval …),
waarbij jammer genoeg die
problemen vooral geframed
worden als eigen aan hun
etniciteit en niet als gevolg van hoe de samenleving is georganiseerd. Die probleem-georiënteerde kijk vertrekt vanuit een normatief kader en gaat voorbij aan de sociaal-economische context
van gezinnen. Interventies vanuit dat perspectief vergroten veeleer
de kloof dan ze te dichten.

Een tweede
paradigmashift:
van een
‘probleemgerichte’
naar een meer
‘krachtgerichte’
benadering.

Een medewerker van Kind en Gezin getuigt: ‘Geen oordelen
laten doorklinken in vragen, is soms uitdagend. Dat vraagt
“sjiekwerk”. Wat helpt: is me echt proberen te verplaatsen in de
schoenen van de gezinnen met wie ik werk.’
Binnen het Be-REYN-netwerk starten we daarom resoluut vanuit een
andere benadering. We vertrekken daarbij niet vanuit ‘wat is het
probleem’, maar wel vanuit een veel positievere benadering: ‘wat is
jouw kracht?’; ‘waar wil je zelf naartoe?’. Vanuit een krachtgerichte
(rechten)benadering zetten we in op het versterken van kansen en
mogelijkheden voor gezinnen. Dat betekent dat we onderzoeken
hoe medewerkers echt op het tempo van het gezin kunnen werken
rekening houdend met hun draagkracht. Dat is natuurlijk niet altijd
gemakkelijk en door processen van structurele discriminatie is het
evenmin altijd simpel om perspectieven te blijven zien, en zijn de
krachten van gezinnen minder zichtbaar. Niettemin is het waardevol om te blijven bekrachtigen wat nog goed loopt, en door hier
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verder op in te zetten is het vaak zo dat gezinnen er uiteindelijk
zelf ook de kracht van zullen ervaren. Acties die vanuit dat perspectief vertrekken, bieden kansen tot sociale aansluiting en geven de
mogelijkheid de kloof te verkleinen.
We merkten in het lerend netwerk ook een grote nood aan specifieke
kennis over de cultuur van Romagezinnen. Door een verschil in cultuur en gewoonten leken medewerkers te twijfelen aan hun competenties en vaardigheden om Romagezinnen te ondersteunen. Hun
professionele basishouding leek niet meer te volstaan. Algemene
kennis over culturele waarden en normen geeft de medewerker
soms meer houvast om in gesprek te gaan, maar het houdt ook
het risico in dat men niet meer vertrekt vanuit een oprecht nieuws
gierige houding in het contact met gezinnen. Elk Romagezin beleeft
zijn culturele achtergrond ook anders.
Een vertrouwensrelatie opbouwen vraagt de durf om vanuit een
oprechte, authentieke houding in dialoog te gaan met gezinnen, om
je empathisch op te stellen ook als je in
eerste instantie niet goed begrijpt waarom iemand bepaalde keuzes maakt. Het
vraagt moeite om even met de bril van
de ander te kijken. Het vraagt ook moed
om in te gaan tegen gangbare vormen
van sociale uitsluiting en discriminatie.
Professionals staan hier niet alleen voor.
Samenwerking met andere organisaties
zorgt er ook voor dat gezinnen op een integrale manier ondersteund worden en
dat de sociale grondrechten van kwetsbare gezinnen kunnen gewaarborgd
worden.

Er is een grote
nood aan
specifieke
kennis over de
cultuur van de
Romagezinnen

Zo werken in Sint-Niklaas de verpleegkundige, de gezinsondersteuner en de buurtstewards constructief samen in de ondersteuning
van Romafamilies met jonge kinderen. Ze organiseren vormingsmomenten over verschillende thema’s, benutten de consultaties
om ‘aanwezig en beschikbaar’ te zijn. Intussen is het wachtkamermoment stilaan uitgegroeid tot een spel- en ontmoetingsmoment
voor jonge moeders, met bijzondere aandacht voor Roma moeders
in samenwerking met de buurtstewards en Speelhuis Huppel.
Op het woonwagenterrein in Leuven hebben medewerkers van
Kind en Gezin in samenwerking met de dienst Woonwagenwerking
ervoor gezorgd dat alle ouders geïnformeerd werden over de aanmeldperiode voor de kleuterschool. Eenmaal aangemeld, maakte
een jonge mama zich voor de start al heel wat zorgen over de toekomstige schoolsituatie van haar dochter. Ze vraagt zich luidop
af: ‘Hoe kan ik ervoor zorgen dat de eigen negatieve ervaring van
schoollopen niet bij mijn dochter zal gebeuren?” In samenspraak
met de school werd beslist dat mama en dochter alvast konden
langskomen voor een rondleiding en dat zij ook al welkom was op
de koffiemomenten zodat ze stap voor stap kon wennen aan de
omgeving, en in gesprek kon gaan met de leerkrachten.

enerzijds de aandacht vestigen op de moeilijke leefsituatie van Roma
en woonwagenbewoners, die door hun etniciteit geconfronteerd
worden met sociale uitsluiting en discriminatie. Het netwerk zet
(structureel) in op het creëren van kansen en mogelijkheden opdat
zij hun rechten kunnen realiseren.
Liesbeth LAMBERT* en Kathy JACOBS**

* Liesbeth Lambert, projectmedewerker VBJK (centrum voor
Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen),
staat in voor de coördinatie van BE-Reyn, organiseert en
begeleidt de lerende netwerken en maakt de verbinding met de
internationale partners.
liesbeth.lambert@vbjk.be
** Kathy Jacobs, beleidsmedewerker Agentschap Opgroeien, is
betrokken op het realiseren van kwaliteitsvolle en toegankelijke
dienstverlening aan maatschappelijk kwetsbare groepen.
Als sleutelpartner in BE-Reyn, ondersteunt ze o.a. in de
organisatie en begeleiding van de lerende netwerken.
kathy.jacobs@kindengezin.be

Ben je zelf geïnteresseerd om deel uit te maken van het netwerk?
Of ken je partnerorganisaties voor wie Be-REYN interessant kan zijn?
Nodig hen uit om deel uit te maken van het netwerk met nu al 120
leden. Ook grote organisaties zoals Kind en Gezin en het Minderhedenforum steunen Be-REYN.
Neem een kijkje op https://vbjk.be/nl/projecten/be-reyn of
neem contact op met liesbeth.lambert@vbjk.be
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NOTEN
1. REYN is een initiatief van ISSA, een internationaal netwerk gericht op het versterken van basisvoorzieningen voor jonge kinderen (https://www.issa.nl/) opgericht
in elf landen in Oost-, Midden- en West-Europa: België, Bosnië, Bulgarije, Kroatië,
Hongarije, Italië, Kosovo, Servië, Slovakije, Slovenië, Oekraïne. De praktijken in
andere landen kunnen inspirerend zijn voor de aanpak in Vlaanderen.
2. Het volledige rapport is te lezen via volgende link https://hiva.kuleuven.be/nl/
nieuws/nieuwsitems/Rondtrekkende_woonwagenbewoners.
3. DECET staat voor Diversity in Early Childhood Education and Training. Het was een
netwerk van verschillende Europese organisaties die zich samen voor kwaliteitsvolle kinderopvang inzetten. Het netwerk bestaat niet meer, maar de principes die
het heeft uitgewerkt over respect voor diversiteit zijn nog steeds richtinggevend.
Zie: https://vbjk.be/files/attachments/.809/handleiding_Zin_verlenen_aan_praktijk.pdf

Be-REYN zet zich schrap om in het huidige klimaat en in volle
coronacrisis toch constructief door te werken op deze acties.
Gesteund en geïnspireerd door het Europese netwerk willen we
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Vrij in vrije tijd

Drempels ervaren door ouders bij het uitbouwen
van een inclusieve vrije tijd voor hun kind met
specifieke noden
Pieter FEYS, Inge VAN DE PUTTE en Astrid WINDERICX
Zalig ravotten op het kampterrein, lekker vuil worden tijdens een bosspel, vrienden voor het
leven maken op de sportclub, lekker onderuitzakken met een goed boek, een hele avond online
gamen met vrienden… Vrije tijd hebben we allemaal nodig om ons te ontspannen en eens
buiten de lijntjes te kleuren. Dat wordt grotendeels mogelijk gemaakt dankzij het enorme
engagement van de enthousiaste en vaak jonge vrijwilligers. En het aanbod is groot
in Vlaanderen. Maar is het wel voor iedereen even toegankelijk?
Voor kinderen en jongeren met een beperking is dat verre van evident. Op basis van ervaringen
van ouders en vrijetijdsorganisaties schreef Steunpunt voor Inclusie een rapport. Hierbij
schuiven ze negen belangrijke participatiedrempels naar voor. Ze reiken ook inspirerende
oplossingen en adviezen aan voor iedereen die vrije tijd toegankelijk wil maken voor kinderen
en jongeren met een beperking.

Ouders voor Inclusie richtte in 2012 Steunpunt voor Inclusie op om
hun werking uit te breiden. Het Steunpunt ondersteunt sindsdien
ouders bij het realiseren van een inclusief leven voor hun kind met
een beperking. Zowel in onderwijs en vrije tijd als in arbeid en in
welzijn is het Steunpunt actief. Dat is nodig want ouders trekken
nog te vaak aan het kortste eind wanneer de participatie van hun
kind met een beperking ter discussie staat. Ouders hebben nood
aan juiste en begrijpbare informatie over inclusie. Maar evengoed
aan ondersteuning tijdens een gesprek met een organisatie en aan
bemiddeling wanneer er sprake is van conflict. Door deze unieke
positie kan het Steunpunt ook voor organisaties zeer zinvolle inzichten verschaffen.

Inclusie in vrije tijd: waar gaat het over?
Het is zaterdagochtend 8u en ik maak me klaar om twintig 10-jarigen op een leuke manier te laten sporten. Wanneer ik aankom op de club, word ik meteen aangesproken door de papa van Jonas. Hij vraagt zich af of we wat
op Jonas kunnen letten. “Hij had een moeilijke ochtend.”
Bij het fluitsignaal komen de kinderen snel aangelopen om te
luisteren naar het verloop van de training.
Jonas speelt in de verte nog op zijn eentje met een oranje kegeltje dat hij aan de zijkant van het veld vond. Voor hem is het
geen kegeltje maar een frisbee. “Jonas blijft weer achter”, wijst
mijn medetrainer me erop. Ik vraag hem of hij vandaag extra
op Jonas kan letten. We weten intussen dat hij zo soms “zijn
dagen heeft”.
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“Neem allemaal een kegeltje”, zegt mijn medetrainer tegen de
kinderen, “en volg mij”. Een lange slang kinderen volgt hem
over het veld en springt van links naar rechts. Tot ze bij Jonas
aankomen. Daar vraagt hij hem om even voor te tonen hoever
hij zijn kegeltje kan gooien. Je ziet hoe Jonas zowel verrast als
trots is dat hij dit mag doen. Hij steekt zijn borst vooruit, houdt
zijn adem in, neemt een ferme aanloop en gooit het kegeltje zo
ver hij kan. Jonas glundert. Alle kinderen volgen het voorbeeld.
Ze gooien hun kegeltjes zo ver mogelijk, rapen op en doen verder. “Voor wie het eerst aan de overkant!”.
“Zo”, zegt mijn medetrainer met een knipoog, “Ik denk dat ze
opgewarmd zijn!”.
Uit bovenstaand citaat kan je de bezorgdheid van de papa achterhalen. Voorzichtig en tussen de regels door wordt aan de trainer een
aantal hints meegeven. Hints die belangrijk zijn in het omgaan met
zijn zoon. Het is de kunst om te luisteren als trainer en deze signalen
op te vangen en effectief in te zetten. Inclusie gaat over communicatie en samenwerking. Het gaat om ruimte laten en tegelijkertijd toch
ook constant uitnodigen om deel te nemen. En om daarbij aandacht
hebben voor de barrières en ondersteuning die noodzakelijk is.
Wanneer we kijken naar ‘the circle of courage’ (Van de Putte & De
Schauwer, 2018) zien we vier inclusieve waarden die samen omschrijven wat het betekent om volwaardig te mogen participeren.
Het gaat over erbij horen. Doordat de trainers Jonas niet hebben
geforceerd om bij de groep te komen maar door de groep tot bij
hem te brengen is het gelukt om hem op te nemen. Daardoor moest
hij niet ‘ter orde’ geroepen worden, wat een negatieve impact zou
gehad hebben op zijn positie in de groep. Jonas hoort erbij en mag
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verlangt voor zijn kind: erbij horen, je talenten mogen inzetten, mogen bijdragen en elkaar nodig hebben. Toch blijkt het voor kinderen
en jongeren met een beperking moeilijker om dit te mogen doen.
Hierbij voelen ouders zich vaak als ‘de zalm die tegen de stroom in
zwemt’. Dit vraagt van hen veel energie. Elke keer dat zij moeten
argumenteren waarom inclusie, of de waarden die samenhangen
met inclusie, zo belangrijk zijn, voelen zij zich pioniers in hun keuze.
“Nu zijn we vaak pioniers en dat is een zware last om te dragen.”
(ouder)

zijn wie hij is. Hierbij wordt zijn participatie actief gefaciliteerd.
Het gaat over meesterschap. Jonas was al even met het kegeltje
aan het gooien. De trainers merkten hierbij goed op dat hij dat niet
zomaar deed, maar dat hij probeerde steeds verder te geraken. Door
hem dit te laten tonen aan de groep, wordt benadrukt wat hij wél
kan.
Het gaat over willen bijdragen. Niet alleen het gewaardeerd worden in zijn meesterschap zorgde voor fierheid bij Jonas. Het feit dat
zijn gooien van het kegeltje heeft bijgedragen tot de opwarming,
liet hem zien dat hij positief kan bijdragen aan de groep. Het toont
ook aan de andere kinderen hoe Jonas positief kan bijdragen.
Het gaat over interafhankelijkheid. De beschreven dynamiek waarbij er soepel wordt omgegaan met de groepsregels zou niet werken
zonder het begrip van de groep. De kinderen kennen elkaar ondertussen ook al beter en begrijpen dat Jonas toch ‘anders’ is. Ze weten
dat hij dit nodig heeft om op een positieve manier te kunnen deelnemen aan de training. Het illustreert hoe Jonas afhankelijk is van
het begrip en de ondersteuning van anderen om zichzelf te kunnen
zijn. Tegelijkertijd doorbreekt Jonas door zijn alternatieve opdracht
de routine van de opwarming. Dit toont aan dat kinderen zoals Jonas, die buiten de lijntjes durven te kleuren, ook nodig zijn.
Ouders nemen voortdurende beslissingen om de ontwikkeling van
hun kind zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarbij hoort het verlangen van ouders om hun kind op te voeden als een volwaardig lid
van de samenleving. Kinderen gaan naar de academie in de buurt,
sluiten aan bij de circusschool die na de schooluren in de turnzaal
wordt georganiseerd, engageren zich bij de scouts omdat je daar als
ouder een vriendenkring hebt aan overgehouden, etc. Deze keuzes
laten zien dat het vaak gaat over erbij horen en connectie maken.

Negen participatiedrempels
Toch is het maken van connectie niet altijd zo evident voor ouders
van kinderen met een beperking die kiezen voor inclusie. Deze
ouders komen verschillende hindernissen tegen tijdens hun zoektocht. Steunpunt voor Inclusie ging met deze ouders op weg om
participatie voor hun kind toch mogelijk te maken. En hoewel elk
verhaal uniek is, zien wij toch dat er zich enkele grote lijnen aftekenen. Deze hebben we samengebracht in negen grote drempels die
moeten aangepakt worden.
1) Ouders voelen zich alleen in hun keuze voor inclusie
Ouders van kinderen met een beperking die kiezen voor inclusie
gaan de strijd aan om iets te verantwoorden wat eigenlijk elke ouder
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2) De vrije tijd van ouders is sterk verbonden met de vrije tijd
van hun kinderen
Ouders voelen wel eens dat hun vrije tijd ten dienste staat van de
vrije tijd van hun kind. Elke taxidienst, wasbeurt van teamtruitjes,
verkoop van paaseitjes, en allerlei andere activiteiten komen via de
vrije tijd van kinderen in het mandje van hun ouders terecht.
Ouders van kinderen met een beperking hebben bijkomende uitdagingen die zij moeten overwinnen. Naast de eigen job en het
huishouden komen er ook nog de bijkomende overlegmomenten op
school, de huiswerkondersteuning, de verschillende therapieën op
verplaatsing, de bijkomende verzorging, en nog meer.
“Vrije tijd is een belasting.” (ouder)
Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met een grotere
afhankelijkheid van de ondersteuning door ouders om te kunnen
participeren aan een vrijetijdsbesteding. Oudere kinderen en jongvolwassenen die dat kunnen, nemen hun vrijetijdsbesteding liever
zelfstandig op. Zij springen zelf op de fiets om naar de jeugdbeweging of sportclub te gaan of af te spreken met vrienden. Voor kinderen en jongvolwassenen met een beperking is dit niet altijd evident.
“Zijn vrije tijd wordt mijn vrije tijd.” (ouder)
Aan de hand van dit schema schetsen we de weekinvulling van een
ouder. De agenda van de moeder van Jana zie je op de volgende
pagina.
3) Ouders ervaren dat er geen gelijke keuze is tussen inclusieve en
doelgroepspecifieke vrije tijd
Wanneer ouders op zoek gaan naar een vrijetijdsactiviteit voor hun
kind doen zij dat het liefste in hun eigen omgeving. Omwille van de
praktische kant maar ook vanuit de verbinding met de lokale omgeving. Broers, zussen, vrienden uit de buurt en van op school vinden
elkaar zo op verschillende manieren terug. Het verweeft een kind
met zijn omgeving, met mensen die hem of haar kennen en biedt zo
kansen op duurzame relaties. Ouders van kinderen met een beperking worden bij een eerste contact eerder doorverwezen naar een
doelgroepspecifiek aanbod dan dat er wordt gezocht naar mogelijkheden om participatie bij een lokale organisatie mogelijk te maken.
“Ik word doorverwezen naar een G-sportclub of Akabe-werking
wanneer ik de vraag stel of mijn kind kan deelnemen aan de
activiteiten. Het komt niet meteen op bij de medewerkers of vrijwilligers van de organisaties dat mijn kind ook in hun werking
zou kunnen participeren.” (ouder)
Zelfs als ouders dan toch een organisatie vinden die bereid is om
inclusief te werken, is dat meestal niet in de buurt.
“[…] hij gaat nu al meer dan 12 jaar gaan dansen in een dansschool in West-Vlaanderen (dat is 45 minuten heen en terug rijden) omdat hij hier in de buurt overal geweigerd werd!” (ouder)
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Agenda van de moeder van Jana.

4) Ouders moeten overtuigen om hun kind in te schrijven
De inschrijving loopt niet even vlot als voor andere kinderen en het
gesprek gaat al snel over wat niet zal mogelijk zijn. Ouders worden
hierdoor in een positie gezet waarbij zij zich genoodzaakt voelen om
de sterktes en talenten van hun kind veel meer zichtbaar te maken.
Zij zoeken hierbij een voorzichtig evenwicht tussen het benoemen
van deze sterktes en talenten én het aangaan van een gesprek over
specifieke noden. Zij willen bij een eerste kennismaking hun kind
tonen en niet zijn beperking.
“Het voelt alsof ik M. moet ‘verkopen’ en alle voordelen in de
verf moet zetten om hem te kunnen inschrijven voor een knutselkampje. Zo haal ik steeds aan dat ik mee kom als ondersteuner
en ik natuurlijk ook de andere kinderen wat extra kan helpen, dat
het zo een win-win kan zijn voor de hele groep.” (ondersteuner)
Ouders nemen in hun zoektocht naar inclusie veel verschillende rollen in. De ene keer treden zij op als een voorzichtige koorddanser,
de andere keer als een coach, of nog als manager en nog meer (Van
Hove, De Schauwer, et al, 2009). Dit spelen met die verschillende
rollen vraagt stevige communicatievaardigheden en veerkracht van
ouders. Tegelijkertijd kunnen we niet van elke ouder verwachten
dat hij dit repertoire onder de knie heeft.
“Mogen we dat wel vragen van die jonge enthousiastelingen
die leiding zijn? Dat ze ook met ons kind bezig zijn dat extra
aandacht en ondersteuning nodig heeft?” (ouder)
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Koorddansers
Ouders balanceren heel voorzichtig tussen wat zij wel en niet zullen
zeggen. Zij zoeken voortdurend balans in wat zij willen voor hun
kind en wat zij durven vragen aan anderen om dit te realiseren. Een
meerdaagse activiteit vraagt veel energie en betekent soms energie
doseren. Beperkt meedoen met het nachtspel of met eigen vervoer
naar het kampterrein gaan zijn hier voorbeelden van. Ouders nemen
hierbij ook het perspectief in van de begeleiders en proberen in te
schatten in welke mate zij op hen beroep kunnen en mogen doen.
Zij kunnen zich best wel verplaatsen in het feit dat begeleiders veel
engagement tonen en hun eigen vrije tijd hieraan besteden en dat
zij soms nog heel jong zijn om veel verantwoordelijkheid te dragen.
In veel gevallen hebben ouders dit zelf meegemaakt als jongere.
5) Ouders ervaren bij organisaties een passieve invulling van
inclusie
De diversiteitsslogans zoals: ‘Allemaal abnormaal’, ‘Iedereen scout’,
‘Football for all’, enz., zijn ‘hip’ bij vrijetijdsorganisaties. In de realiteit staat er een te beperkt actief beleid tegenover. Inclusie realiseren vraagt actieve maatregelen.
Terwijl koepelorganisaties wel op zoek gaan naar verschillende manieren om hier een beleid rond te voeren, merken we dat lokale
afdelingen nog te weinig concrete acties hiertegenover zetten.
Daardoor botsen we nog steeds op een gebrek aan actieve invulling
van inclusie.
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“Ze was er heel welkom. Al weet ik niet zeker hoe het inhoudelijk
was, en of ze haar altijd betrokken. Ik had soms de indruk dat
het goed genoeg was als ze erbij ‘hing’.” (ouder)
“Nu is het steeds ons kind dat zich moet bewijzen. Het gaat vaak
over: ‘we zullen het eens proberen, we zien wel of het lukt…’ Het
zou leuk zijn als de organisatie eens zorgt dat het lukt.” (ouder)
6) Ouders, en organisaties, zoeken evenwicht tussen het
informele karakter van vrije tijd en de nood aan duidelijke
afspraken
Vrije tijd houden we graag informeel. Dat geldt niet alleen voor de
deelnemers aan georganiseerde vrije tijd, maar ook voor de mensen
die deze activiteiten, meestal als vrijwilliger, begeleiden.
Ouders van kinderen met een beperking willen dat informele karakter
ook behouden. Zij hebben al veel formele contacten over hun kind in
de vorm van bijvoorbeeld schooloverleg of therapieconsult. Ouders
willen niet meer gewicht geven aan de noden van hun kind dan noodzakelijk is, maar voelen tegelijk aan dat hier wel een gesprek over
moet gevoerd worden. Het zoeken naar die balans tussen het informele en de nood aan duidelijke afspraken is een uitdaging zowel voor
ouders als voor de vaak jonge begeleiders van vrijetijdsactiviteiten.
“[…] De kampverantwoordelijke was superlief (eigenlijk iedereen daar), maar er was weinig tijd om iets uit te leggen, waardoor het rap moest gebeuren (bijvoorbeeld over de werking van
haar hoorapparaat) en je er maar op moet vertrouwen dat het
in orde komt.” (ouder)
7) Ouders willen de zoektocht naar redelijke aanpassingen
aangaan vanuit een gedeeld partnerschap met de organisatie
Participatiedrempels kunnen in de eerste plaats opgevangen worden door het wegnemen van structurele drempels voor alle deelnemers, een universele aanpak dus.
Uit een gesprek met ouders leerden de begeleiders bv. dat een
meisje zelf niet kon inschatten wanneer zij dorst had en op vaste
tijdstippen moest herinnerd worden aan water drinken. Eén van de
begeleiders maakte de reflex dat het voor alle kinderen belangrijk
is om voldoende te drinken. Dit had als gevolg dat er voor de hele
groep op regelmatige tijdstippen een drinkpauze werd ingelast. Met
deze universele aanpak wordt structureel een aanpassing gedaan
die voor alle kinderen voordelig is.
Drempels die met een dergelijk beleid niet kunnen weggewerkt
worden, vragen om een aanpak die zich richt op individuele ondersteuningsnoden. Deze redelijke aanpassingen zoeken en uitvoeren
vraagt om een aanpak vanuit een gedeeld partnerschap tussen ouders en begeleiders.
“[…] We willen voor J. en jullie een betere toekomst garanderen
die breder gaat dan enkel op zondag naar de scouts te mogen
gaan en haar dus ook de garantie bieden om mee op de kampen
te gaan. Het is voor ons zeker ook belangrijk dat ook jullie zich
goed en veilig voelen, inclusie is een ’samen’ verhaal, dat is net
de kracht ervan!” (ouder)
8) Diversiteitsdenken i.f.v. de noden van kinderen en jongeren
met een beperking wordt nog onvoldoende toegepast
Een te functionele benadering van vrije tijd staat het informele karakter in de weg en vermindert participatiekansen. Kinderen en jon-
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geren worden verwacht om zich te ontwikkelen naar vastgelegde
normen. Zo moet je bepaalde vaardigheden kunnen aantonen om
naar een volgende ‘niveaugroep’ te kunnen overgaan of ben je verplicht om mee door te schuiven met jouw leeftijdsgroep. Denken
i.f.v. de noden van een kind of jongere, staat soms in conflict met
vaste structuren zoals leeftijdsgroepen en competitie- en veiligheidsvoorschriften.
“Toen M. zich wilde inschrijven voor de tekenschool moest hij
een bewijs voorleggen in welk leerjaar hij zat op school. Hij is
twee jaar ouder dan zijn klasgenoten en we wilden hem in de tekenschool graag laten aansluiten bij zijn leeftijdsgenoten, maar
dat kan niet volgens hun systeem.” (ondersteuner)
9) De complexiteit van verschillende factoren samen, vraagt van
ouders onredelijke inspanningen en mogelijkheden
Bovenstaande drempels vormen elk afzonderlijk een uitdaging,
maar het is het samengaan dat maakt dat er van ouders van kinderen met een beperking onredelijke inspanningen en mogelijkheden
gevraagd worden.
Het vraagt om uitzonderlijke ouders om te blijven kiezen voor inclusieve vrije tijd. Zij worden uitgedaagd om hun keuze voor inclusie te blijven argumenteren en ze vinden daarbij weinig steun. Dat
maakt dat het ook voor zichzelf een onzeker zoeken blijft. Naast de
ideologische discussie zijn er ook heel wat praktische drempels te
overwinnen. Zo is de beschikbare tijd en de afstand die soms overbrugd wordt om een geschikte vrijetijdsbesteding te vinden, een
bijkomende uitdaging.
Een antwoord bieden op elke drempel afzonderlijk en in samenspel
met elkaar is een straffe ‘tour de force’ en toch doen ouders het.
Het repertoire aan middelen, mogelijkheden en vaardigheden dat
ouders hiervoor moeten aanspreken is niet iets waar elke ouder
even vlot toegang toe heeft. Daarom mag er bijkomend gesproken
worden over een dubbele discriminatie t.o.v. gezinnen die zich op
andere en soms meerdere kruispunten van maatschappelijke kwetsbaarheid bevinden.

Oplossingen
Steunpunt voor Inclusie heeft de voorbije twee jaar ingezet op het
zoeken naar oplossingen voor deze drempels. Samen met ouders
maar ook met vrijetijdsorganisaties zijn er concrete acties opgezet die een onmiddellijke impact hadden op de participatiekansen
van kinderen en jongeren. We willen deze geleerde lessen delen
met ouders en met het werkveld zodat zij ermee aan de slag kunnen.
1) Promoot rolmodellen en inclusieve inspirerende voorbeelden
via verschillende media - Het is nodig om inspirerende voorbeelden
over inclusieve praktijken te delen via verschillende media. Ouders
zullen zich hierdoor minder de vreemde eend in de bijt voelen en
zich gesterkt voelen in hun vraag naar inclusieve vrije tijd. Ook vrijetijdsorganisaties die deze inspirerende voorbeelden zien zullen de
vraag van ouders minder vreemd vinden en minder verwijzen naar
doelgroepspecifieke alternatieven. Nu zien we een omgekeerde beweging waarbij er bijvoorbeeld G-sport gepromoot wordt voor en na
het populaire tv-programma “Down the road”. Zowel de huidige invulling van G-sport als het tv-programma zelf tonen geen inclusieve
praktijken en stimuleren diversiteitsdenken niet.

welwijs - 2020 - jaargang 31 - nr. 3

2) Ouders moeten terechtkunnen bij toegankelijke ondersteunende diensten met kennis van zaken Ouders hebben nood aan
partners die hun keuze voor inclusie niet in vraag stellen maar juist
begrijpen en mee willen ondersteunen. De ondersteuning door deze
organisaties moet voor ouders een voelbaar positief effect hebben
op de realisatie van inclusieve vrije tijd van hun kind. Steunpunt
voor Inclusie neemt deze rol op vanuit het ouderperspectief maar
mag hier niet alleen in staan. Ondersteunende diensten in het vrijetijdslandschap moeten voor hun organisaties hun steentje hierin
bijdragen. Het is nodig dat deze medewerkers voldoende inzicht
hebben in de drempels die ouders ervaren en dat zij hen kunnen
ondersteunen vanuit een diversiteitsperspectief. Zij moeten vanuit
hun rol gedeelde partnerschappen kunnen faciliteren tussen ouders
en begeleiders zodat inclusie actief gerealiseerd wordt.
3) Ouders moeten bij een eerste contact met een vrijetijdsorganisatie een inclusief aanbod krijgen - Ouders die contact opnemen met
een lokale vrijetijdsorganisatie moeten uitgenodigd worden om met
hun kind aan de reguliere werking te participeren. Daar kan een gesprek aan vooraf gaan om in te schatten met welke specifieke noden
de begeleiders rekening moeten houden. Ouders moeten hierbij kunnen voelen dat er geen voorwaardelijkheid aan de inschrijving is. Dat
betekent dat er duidelijk gemaakt wordt dat hun kind welkom is en
dat het zoeken naar participatiemogelijkheden samen gebeurt.
4) Ondersteuning van kinderen met specifieke noden moet komen
uit een gedeeld partnerschap met ouders - Het komt erop aan om
een constructieve samenwerking op te zetten, elkaars perspectief
te beluisteren, diversiteit te waarderen en te benutten en oplossingsgericht te werken. Naast een wettelijk kader en een beleid dat
dit moet mogelijk maken, is er nood aan begeleiders die uitvoerend
aan de slag gaan. Deze vaak heel jonge begeleiders worden opgeleid
via allerlei animatoren- en trainerscursussen. Dat zijn uitgelezen
kansen om diversiteit en inclusie en partnerschappen met ouders
als thema’s aan te brengen. Het zou een verkeerd signaal geven om
dit als een bijkomende vorming te organiseren. Dat verbijzondert
het thema en doet het overkomen als een extra inspanning. Het is
nodig om deze thema’s te integreren in bestaande vormingen.
5) Organisaties moeten uitgedaagd én ondersteund worden in
het realiseren van een actief inclusiebeleid en -praktijk met extra
aandacht voor gezinnen in een maatschappelijk kwetsbare positie
- Het is van belang dat organisaties gestimuleerd worden om een
brede kijk te hebben op diversiteit en een actief beleid daarin te voeren. Uit de analyse van het ouderperspectief werd duidelijk dat we
uitzonderlijke vaardigheden en mogelijkheden van ouders vragen
om een inclusieve vrije tijd mogelijk te maken. Willen we gelijke
kansen creëren voor alle kinderen dan moet er meer aandacht zijn
voor gezinnen in een maatschappelijk kwetsbare positie.

Inclusie realiseren is de verantwoordelijkheid van iedereen. Zowel
de beleidsmaker als de jeugdtrainer en de leider uit de jeugdbeweging hebben hierin hun verantwoordelijkheid en taken. Vrije tijd
realiseren die toegankelijk is voor iedereen is een taak waarbij samenwerking tussen alle partners cruciaal is. Ga dus écht het partnerschap aan met ouders en neem samen de verantwoordelijkheid
op om het recht op vrije tijd voor élk kind mogelijk te maken!
Merci om zoveel kinderen en jongeren de kans te geven om zich uit te leven!
Merci om hen te leren dat ze talenten hebben die ze kunnen inzetten!
Merci om hen onvergetelijke herinneringen mee te geven!
Merci om hen vrienden te leren kennen die soms een leven lang meegaan!
Merci om als jonge gast er elk weekend voor hen te staan!
Merci om dit te doen als vrijwilliger, gewoon omdat je er zin in hebt!
Merci om naast ouders te staan!
Merci om elk kind mee te nemen!
Merci om nooit op te geven!
Het volledige rapport: https://www.oudersvoorinclusie.be/publicaties/
Inspirerende voorbeelden: https://www.oudersvoorinclusie.be/doe-gewoon/

Pieter FEYS, Inge VAN DE PUTTE en Astrid WINDERICX
Contactpersoon: astrid.winderickx@oudersvoorinclusie.be
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Merci vrijetijdsorganisaties!
Uit de vele contacten die Steunpunt voor Inclusie heeft met ouders
en met vrijetijdsorganisaties, blijkt dat de goesting om vrije tijd toegankelijk te maken er echt wel is. Soms lukt het, soms niet. Het
belangrijkste is dat we samen blijven oplossingen zoeken en dat we
niet vergeten hoe groot de impact van onze inspanningen is op het
leven van een kind of jongere.
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webwijs
Arbeid en tewerkstelling
Monitoringsrapport opleidingsdeelname en de opleidingsinspanningen van
werkgevers in Vlaanderen 2020
Levenslang leren en een cultuur van permanente vorming zijn al jaren kernwoorden in het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen. Het Departement Werk en Sociale
Economie en het Steunpunt Werk beschrijven in het rapport een uitgebreide
monitoring van de opleidingsdeelname en -inspanningen in Vlaanderen op basis
van uiteenlopende, relevante gegevensbronnen. De monitoring zal jaarlijks aangevuld worden met de nieuwste cijfers.
https://www.vlaanderen.be/publicaties/monitoringsrapport-opleidingsdeelname-en-de-opleidingsinspanningen-van-werkgevers-in-vlaanderen-2020
Opleidingscheques - Wilt u buiten de werkuren een opleiding volgen om uw
positie op de arbeidsmarkt te versterken? Misschien hebt u recht op een opleidingscheque. Deze is maximum 250 euro waard. Daarvan betaalt u maar de
helft, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft.
https://www.vlaanderen.be/publicaties/opleidingscheques
Schoolverlatersrapport 2020 - Dit rapport volgt de jongeren die de school verlieten in 2018 en gaat na hoeveel van hen als werkzoekend waren ingeschreven
bij VDAB op 30 juni 2019.
https://www.vdab.be/trends/schoolverlatersrapport
Tijdelijk Werklozen “De VDAB heeft als arbeidsmarktregisseur een cruciale rol te
vervullen. Vacatures moeten efficiënt ingevuld worden om een mismatch op de
arbeidsmarkt te vermijden. Tijdelijk werklozen mogen niet aan hun lot worden
overgelaten en moeten worden gesensibiliseerd om tijdelijk elders aan het werk
te gaan of om hun competenties te versterken door opleidingen of stages. De
VDAB acht het van groot belang dat tijdelijk werklozen een beroep kunnen
doen op een spoedige scholing, bijscholing of heroriëntering naar een nieuwe
job.”. (Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 17.07.2020 in B.S 24.07.2020)
Werkbaar werk en het Nieuwe Werken. - Het Nieuwe Werken -ingevuld als
structureel bereikbaar zijn, telethuiswerken en/of werken in open kantoren –
impliceert niet automatisch een hogere werkbaarheid.
https://www.vlaanderen.be/publicaties/werkbaar-werk-en-het-nieuwe-werkenanalyse-op-basis-van-de-werkbaarheidsmonitor

Gelijke kansen, diversiteit en inburgering
Digitale ongelijkheid vergroot sociale ongelijkheid - Drie soorten digitale
ongelijkheid
1 Ongelijke toegang tot digitale technologieën.
2. Ongelijkheid wat digitale vaardigheden betreft.
3. Ongelijkheid in het gebruik van essentiële diensten
Vier Belgen op tien riskeren zo digitale uitsluiting.
https://www.kbs-frb.be/nl/Newsroom/Press-releases/2020/20200828NDBarD
igIncl
Barometer Digitale Inclusie - De Koning Boudewijnstichting wenst via deze barometer het fenomeen digitale uitsluiting in kaart te brengen en de oorzaken en
gevolgen ervan beter te begrijpen in de hoop de digitale kloof te zien verkleinen.
https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2020/2020_08_24_CF
Jaarverslag NARIC – Vlaanderen - NARIC-Vlaanderen is verantwoordelijk voor
het erkennen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse getuigschriften en diploma’s met een overeenkomstige Vlaamse graad.
https://www.vlaanderen.be/publicaties/jaarverslag-naric-vlaanderen

Juridisch: jongerenrechten en –plichten
Het belang van het kind als “een eerste” overweging: een kinderrecht - Eén
van de belangrijkste criteria om te bepalen ‘wat in het belang is van het kind’ is
gekoppeld aan het recht van het kind om gehoord te worden, zodat het kind zelf
kan aangeven wat het belangrijk vindt.
https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Pages/2020-03-Het-belang-vanhet-kind-een-vertaling-van-een-complex-begrip-deel-1.aspx
https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Pages/2020-03-Het-belang-vanhet-kind-een-vertaling-van-een-complex-begrip-deel-2.aspx
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Jaarverslag Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen - Hoe waken de
commissarissen over de rechten van jongeren in gesloten en besloten jeugdinstellingen? Waar loopt het goed en waar knelt het? Wat zijn de aanbevelingen? Het jaarverslag van de Commissie van Toezicht zorgt voor een open venster op gesloten en besloten jeugdinstellingen.
https://www.kinderrechtencommissariaat.be/actueel/voorstelling-jaarverslag-commissie-van-toezicht-voor-jeugdinstellingen
Slotbeschouwingen van het Kinderrechtencomité over het gecombineerde
vijfde en zesde periodiek verslag van België, in het kader van het Kinderrechtenverdrag Het Kinderrechtencomité moet toezien of de staten alle bepalingen van het
verdrag naleven en in de praktijk omzetten. Ze doen dit door om de vijf jaar
een rapport op te vragen bij de overheid van de landen in kwestie. Dit overheidsrapport geeft een officiële stand van zaken van de naleving van het Kinderrechtenverdrag.
https://www.kinderrechtencoalitie.be/rapportageproces/#overheidsrapport

Jongerenwerking en Jeugdhulp
KR8! Voor jongeren - is een magazine ter ondersteuning van de begeleiding
van jongeren met een multiproblematiek (16-25 jaar) die zelfstandig gaan wonen.
https://www.vlaanderen.be/publicaties/kr8-voor-jongeren
STEM-academies - zijn organisaties die activiteiten inrichten rond STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics),buiten de schooluren voor kinderen en jongeren tussen 5 en 18 jaar.
https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/stemvlaio/stem-academies/
stem-academies
en
https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/stemvlaio/stem-academies/
erkende-stem-academies-op-20-december-2019
STEM-academies in jouw buurt - Kriebelt het om ook na de schooluren of in
je vrije tijd aan de slag te gaan met STEM (Science, Technology, Engineering,
Mathematics)? Dan zal je versteld staan van het ruime aanbod aan workshops
en andere activiteiten dat je hier terugvindt.
https://www.technopolis.be/nl/stem-academie/
‘t Zitemzo in de integrale jeugdhulp - De brochure is bedoeld voor alle jongeren die meer willen weten over hun rechten binnen de ‘integrale jeugdhulp’.
Het eerste deel geeft wat meer uitleg over ‘integrale jeugdhulp’. Wanneer
krijg je er als jongere mee te maken?... Het tweede deel legt uit wat je als jongere allemaal mag of niet mag tijdens de hulpverlening. Er wordt ook vermeld
wat de rechten van de ouders en de hulpverleners zijn.
https://www.vlaanderen.be/publicaties/t-zitemzo-in-de-integrale-jeugdhulp

Nieuwe of vernieuwde websites en apps
https://reopen.europa.eu/ - De Europese Commissie lanceert een interactieve tool die informeert over veilig en gezond reizen binnen Europa.
https://www.arts.kuleuven.be/cto – de Nieuwe CTO-website online.
www.begeleiderszondergrenzen.be - Op de website bundelen 55 onderwijsbegeleiders en experten de krachten met als doel leraren en directeurs
met concrete onderwijsvragen zo snel mogelijk een kwaliteitsvol antwoord te
bieden.
www.vlaanderen.be/cjm!- de nieuwe website van het Departement Cultuur,
Jeugd en Media .
http://expoo.be/online-dienstverlening - Deze website helpt professionals
een goede afweging te maken over het inzetten van online-communicatie.
Dit vraagt maatwerk afgestemd op je doelgroep en een verruiming van jouw
dienstverlening.
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Onderwijs, vorming en opleiding

Wat is de topprioriteit voor het onderwijsbeleid de komende jaren?
https://www.vlor.be/publicaties/andere/spots-op-onderwijs

Afstandsleren: tijdelijk gratis of extra aanbod - Verschillende bedrijven, organisaties en initiatieven steunen ons onderwijs door hun digitale tools (tijdelijk)
gratis te maken of door extra functionaliteiten toe te voegen. Zo hebben meer
leraren en leerlingen de mogelijkheid om verbonden en productief te blijven. In
dit overzicht bundelen ze het tijdelijk gratis aanbod van digitale tools.
https://www.klascement.net/thema/onderwijs-tijdens-corona/

Vooroordelen leerkrachten fnuiken ambitieuze studiekeuze - Het onderzoek
bestudeerde de studiekeuze van 6.585 leerlingen in het vierde jaar secundair onderwijs, verspreid over 601 klassen en 56 scholen. De onderzoekers verzamelden
gegevens van leerlingen, leerkrachten en ouders.
http://socipc1.vub.ac.be/torwebdat/publications/t2020_5.pdf

Afstandsleren: Lucas geeft tips en tricks vanuit onze ervaringen met online
begeleiden Leren op afstand is een uitdaging. Helemaal als je thuis geen computer met wifi
hebt. Hoe ondersteunen scholen leerlingen in kwetsbare thuissituaties tijdens
de coronacrisis? Welke adviezen geven armoedeorganisaties?
https://www.klasse.be/220246/afstandsonderwijs-kwetsbare-leerlingen/
Afstandsleren voor gevorderden - Hebben Smartschool Live en Bookwidgets
geen geheimen meer voor je? Nog energie over om eens te experimenteren met
groepswerk, spreekopdrachten of een interactieve videoles?
https://www.veranderwijs.nu/verhaal/afstandsleren-voor-gevorderden
Eindtermen: omzien en vooruitkijken - Voorafgaand aan de advisering van eindtermen gaf de Vlor zijn leden de kans om zich op een intern seminarie te informeren en een beter zicht te krijgen op de denkkaders die de ontwikkeling van
nieuwe eindtermen sturen.
https://www.vlor.be/activiteiten/verslagen/eindtermen-omzien-en-vooruitkijken
Fablab! - Makersonderwijs, is met wetenschap en techniek echte dingen maken
en op die manier leren.
https://www.veranderwijs.nu/verhaal/kunnen-we-het-maken-nou-en-een-fablab
Onderwijsspiegel - Het jaarverslag van de onderwijsinspectie bestaat uit een
overzicht van de resultaten van de doorlichtingen van het voorbije schooljaar en
één of meerdere thematische onderzoeken.
https://www.vlaanderen.be/publicaties/onderwijsspiegel-jaarlijks-rapport-vande-onderwijsinspectie
Pandemiescenario’s en draaiboeken 2020-2021. - Deze webpagina’s vatten alles
samen over wat jij moet weten uit de pandemiescenario’s en draaiboeken.
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/pandemiescenarios- en-draaiboeken-2020-2021
en
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus
STEM School Label - is een in 2017 gelanceerd gezamenlijk initiatief van European Schoolnet, Ciencia Viva (Portugal), Maison pour la Science d’Alsace (Frankrijk), het Center for the Promotion of Science (Servië) en het Education Development Center (Litouwen).
Het doel is om Europese scholen te voorzien van een Europa-brede accreditatie en ondersteuningsdienst en tevens een online omgeving voor leerkrachten,
schooldirecteurs en schoolmedewerkers te creëren om wederzijdse STEM- ervaringen op schoolniveau te delen.
https://www.stemschoollabel.eu/home

Onderzoek
Rapport - kinderrechtenperspectief in de coronacrisis #jongerenovercorona Van 11 tot 17 mei 2020 organiseerden het Kinderrechtencommissariaat, het Kenniscentrum Kinderrechten en de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen een onlineenquête over corona bij kinderen en jongeren in Vlaanderen.
https://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/20200525_rapport_jongeren_over_corona.pdf
Spots op onderwijs - Onderwijsonderzoek en onderwijsbeleid dichter bij elkaar.
Het boek biedt inspiratie om huidige, maar ook toekomstige beleidsvraagstukken vanuit verschillende perspectieven te bekijken en van daaruit weloverwogen
keuzes te maken.
Hoe en vanuit welk perspectief kijken onderzoekers naar onderwijs?
Hoe omgaan met verschillen tussen lerenden?.
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Vlaamse Overheid
Evaluatierapport decreet Integrale jeugdhulp - Op 12 juni is het evaluatierapport van het decreet Integrale jeugdhulp voorgesteld aan de Vlaamse Regering.
Dat decreet stelde in 2013 een samenwerking en afstemming van alle actoren in
de jeugdhulp voorop, in het belang van de betrokken kinderen, jongeren, ouders
of opvoedingsverantwoordelijken en hun context.
h t t p s : // b e s l i s s i n g e nv l a a m s e re g e r i n g . v l a a n d e re n . b e /d o c u m e n tview/5EDF3690AD26920008000076
h t t p s : // b e s l i s s i n g e nv l a a m s e re g e r i n g . v l a a n d e re n . b e /d o c u m e n tview/5EE237F1AD26920008000028
Een decennium armoedig beleid, geen enkele belofte voor 2020 werd gehaald! – België heeft Europa beloofd om het aantal mensen in armoede met
380.000 personen te doen dalen (op Europees niveau gaat dat over 20 miljoen
mensen). Wat zijn de recentste cijfers voor ons land? Kind en Gezin-index evolueert zeer negatief: in 2010 8,59% en in 2018 14,05%.
https://www.komafmetarmoede.be/een-decennium-armoedig-beleid-geen-enkele-belofte-voor-2020-werd-gehaald/
* Publicaties van de Vlaamse overheid http://publicaties.vlaanderen.be
Juni 2020
- Mijn rechten in de jeugdhulp (Turks)
- My rights in youth care
- Werkbaar werk en het Nieuwe Werken. Analyse op basis van de werkbaarheidsmonitor
- Zomer? Buiten? Natuurlijk! 21 uitdagingen en meer …
- 1712, bel of chat bij vragen over geweld. Folder
- 1712, bel of chat bij vragen over geweld. Kaartje
- Werkbaar werk bij zelfstandige ondernemers in het vrije beroep. Sectorale analyse op de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2007-2019
- Werkbaar werk bij zelfstandige ondernemers in de bouwsector. Sectorale analyse op de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2007-2019
- Werkbaarheidsprofiel zorg- en welzijnssector 2019. Sectorale analyse op de
Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004-2019
- Op zoek naar financiering? Ontdek wat de overheid voor jou kan doen
- Vademecum vergevingsgezinde wegen (VVW). Deel kwetsbare weggebruikers
- Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of
tijdskrediet in de social-profitsector
- Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of
tijdskrediet in de privésector
- Verhuistrajecten van internationale immigranten na aankomst in België. Statistiekontwikkeling
Juli 2020
- Jaarverslag Vlaamse Hogescholenraad
- Werkbaarheidsprofiel metaalindustrie 2019. Sectorale analyse op de Vlaamse
werkbaarheidsmonitor 2004-2019
- Werkbaarheidsprofiel voedingsnijverheid 2019. Sectorale analyse op de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004-2019
- Werkbaarheidsprofiel bouwnijverheid 2019. Sectorale analyse op de Vlaamse
werkbaarheidsmonitor 2004-2019
- Werkbaarheidsprofiel chemiesector 2019. Sectorale analyse op de Vlaamse
werkbaarheidsmonitor 2004-2019
- Ondernemingsplan en jaarrapportering Departement Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin
- Jaarverslag Examencommissie secundair onderwijs
Augustus 2020
- Match je werking met het onderwijs
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Regelgeving
Te raadplegen op http://codex.vlaanderen.be
Voor onderwijsitems op www.ond.vlaanderen/edulex/
* Vlaamse Gemeenschap: Studie- en beroepskeuze
- 26.06.2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat
in het systeem- en netwerkbeheer als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel (B.S.23/07/2020)
- 26.06.2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in
de juridisch-administratieve ondersteuning als nieuwe opleiding van de Artesis
Plantijn Hogeschool Antwerpen (B.S.07/08/2020)
- 26.06.2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat
in de orthopedagogische begeleiding als nieuwe opleiding van Thomas More
Mechelen-Antwerpen (B.S.07/08/2020)
- 26.06.2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in
het systeem- en netwerkbeheer als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen (B.S.07/08/2020)
- 26.06.2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in
het systeem- en netwerkbeheer als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen
(B.S.10/08/2020)
- 26.06.2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in
de orthopedagogische begeleiding als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn
Hogeschool Antwerpen (B.S.10/08/2020)
- 03.07.2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat
in het maatschappelijk werk als nieuwe opleiding van de Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen (B.S.10/08/2020)
- 03.07.2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in
het systeem- en netwerkbeheer als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent
(B.S.11/08/2020)
- 03.07.2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in
het Internet of Things als nieuwe opleiding van UC Limburg (B.S.11/08/2020)
- 03.07.2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 12 oktober 2018 tot vastlegging van structuuronderdelen
duaal en standaardtrajecten in het secundair onderwijs, wat betreft een uitbreiding van de standaardtrajecten (B.S.19/08/2020)
- 03.07.2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in
het Internet of Things als nieuwe opleiding van UC Leuven (B.S.21/08/2020)
- 03.07.2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de hernieuwbare energiesystemen als nieuwe opleiding van Odisee
(B.S.21/08/2020)

* Welzijn en sociaal cultureel werk
- 12.06.2020 Decreet tot wijziging van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de
integrale jeugdhulp (B.S.24/06/2020)
- 17.07.2020 Decreet tot wijziging van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat de voorbereidende rechtspleging betreft
(B.S.07/08/2020)
- 17.07.2020 Decreet tot wijziging van artikel 48 van het decreet van 12 juli 2013
betreffende de integrale jeugdhulp, wat de leeftijd voor plaatsing in een pleeggezin betreft (B.S.12/08/2020)
- 17.07.2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke versoepeling van
sommige voorwaarden voor de toekenning van Vlaams opleidingsverlof
(B.S.24/07/2020)

Welzijn en sociaal-cultureel werk
Afstandsleren – Het is een uitdaging als je thuis geen computer met wifi hebt.
Hoe ondersteunen scholen leerlingen in kwetsbare thuissituaties tijdens de coronacrisis? Welke adviezen geven armoedeorganisaties?
https://www.klasse.be/220246/afstandsonderwijs-kwetsbare-leerlingen/
EXPOO brengt actoren opvoedings- en gezinsondersteuning samen, zodat iedereen kan leren van elkaar. - Via (online) uitwisselingsplatformen kan contact
gelegd worden, kennis gedeeld worden en kunnen ideeën groeien.
http://expoo.be/bijleren/virtueel-thematische-netwerken
Gekleurde armoede – Willy Musitu Lufungula over armoede en intercultureel
samenleven
https://welzijnszorg.be/willy-musitu-lufungula
Maak komaf met armoede – Het is perfect mogelijk om armoede op 10 jaar tijd
te halveren. Dat is het mottto van Decenniumdoelen, een samenwerkingsplatform rond armoede en ongelijkheid. Decenniumdoelen is een samenwerkingsverband tussen de armoedeorganisaties (Netwerk Tegen Armoede, Samenlevingsopbouw, Welzijnszorg) en een aantal sociale organisaties, vakbonden en
mutualiteiten (Minderhedenforum, SAM vzw, Uit de Marge, Beweging.net,
ABVV, ACLVB, ACV, CM, socialistische mutualiteiten en Porticus).
https://www.komafmetarmoede.be/

* Vlaamse Gemeenschap: Onderwijs en vorming
- 19.06.2020 Decreet over vervangende eindtermen en uitbreidingsdoelen Nederlands in de eerste graad van het secundair onderwijs, op initiatief van de
Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw (B.S.16/07/2020)
- 19.06.2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmaties van nieuwe types en opleidingsvormen in het buitengewoon basisonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2020-2021
(B.S.14/07/2020)
- 17.07.2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de initiële masteropleiding Master in Dance als nieuwe opleiding van de Performing Arts Research and Training Studios vzw (P.A.R.T.S.) (B.S.19/08/2020)
- 17.07.2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage 1 bij het
besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017 betreffende de onderwijsbevoegdheden per vestigingsplaats van centra voor volwassenenonderwijs
(B.S.19/08/2020)
- 17.07.2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 12 oktober 2018 tot vastlegging van structuuronderdelen
duaal en standaardtrajecten in het secundair onderwijs, wat betreft een tweede
uitbreiding van de lijst van structuuronderdelen (B.S.24/08/2020)
- 03.07.2020 Decreet over het onderwijs XXX (B.S.24/08/2020)
- 03.07.2020 Besluit van de Vlaamse Regering over de centrale organisator van
het synchroon internetonderwijs (B.S.17/08/2020)
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agenda en documentatie
Panelgesprek multidisciplinair samenwerken in
bemiddeling

Opleidingen Escala

Op 14 oktober 2020 organiseert UCLL in Diest een panelgesprek en netwerkmoment onder te titel ‘meet in the middle, samen rond de tafel’. Dit panelgesprek
kadert in de ‘mediationweek’, ingericht door de Federale Bemiddelingscommissie. Je krijgt een antwoord op o.a. de volgende vragen: hoe kunnen we in de
bemiddelingspraktijken inzetten op multidisciplinaire samenwerking? Gaat het
dan om netwerken of om deskundigen bij aan tafel zetten? Wat met deskundigen versus partij-ondersteuners zoals advocaten, therapeuten,…? Wat zijn de
randvoorwaarden en de valkuilen? En vooral: welke mogelijkheden kunnen we
als erkende bemiddelaar creëren door op een multidisciplinaire manier samen
te werken? Voor meer info kan je terecht op de site van UCLL of mailen naar
mia.claes@ucll.be.

Escala geeft kwalitatieve antwoorden op actuele opleidingsnoden voor de publieke sector, de social profit en non-profit. Escala staat garant voor innovatieve
opleidingen die vrij gevolgd kunnen worden via het kalenderaanbod of die op
maat in-house georganiseerd worden.
Om vlot te kunnen inspelen op de maatregelen in corona-tijd plannen zij heel
wat van hun opleidingen voor het najaar klassikaal én als live webinar. U kan dus
kiezen voor welke optie u wenst in te schrijven en schakelen tussen beiden indien
de context wijzigt. Alle opleidingen kunnen ook in house georganiseerd worden
voor uw organisatie, uw dienst. Op maat van uw specifieke opleidingsvragen en
uw situatie. En in uw bubbel.
Op de site www.escala.be vindt u het aanbod voor he najaar of kan u een specifieke vormingsvraag stellen. Zo kan uw dienst, uw collega’s, uw organisatie
blijvend stappen vooruit zetten, ook in coronatijden.

Training preventieadviseur opzettelijke
zelfverwonding (ZVG) in scholen

Opleidingsaanbod Human Matters rond
verbindende communicatie

In deze tweedaagse training leren zorgcoördinatoren/CLB-medewerkers om een
schoolprotocol ZVG op te stellen (afgestemd op een suïcide schoolprotocol) en
wordt een preventief beleid op maat van de school opgemaakt (inclusief materiaal voor preventielessen). In deze tweedaagse training als preventieadviseur
word je opgeleid in gesprekstechnieken om in gesprek te gaan met leerlingen die
zichzelf verwonden, ouders in te lichten na het ontdekken van zelfverwondend
gedrag op school, en betrokken hulpverleners/schoolpersoneel in te lichten en/
of te ondersteunen. Je krijgt handvaten voor risicotaxatie en alle noodzakelijke
kennis voor doorverwijzing en opvolging.
De training wordt georganiseerd door BRUCC, het ambulant centrum voor psychologische dienstverlening, opleiding en onderzoek verbonden aan de VUB, op
15 en 16 oktober 2020. Neem contact op met de organisatoren om te kijken of
de training online doorgaat of op de campus. Alle info kan je terugvinden op
www.brucc.be.

Human Matters, een vormingsorganisatie met meer dan 15 jaar ervaring rond
verbindende communicatie, biedt dit najaar verschillende opleidingen aan
rond thema’s als verbindende communicatie, verbindend leiding geven en verbindende besluitvorming. Beknopte theorieblokken worden daarbij afgewisseld
met interactieve, ervaringsgerichte oefeningen. In tijden van corona is het online trainingsaanbod uitgebreid en werd de ondersteuning voor en na de training
geoptimaliseerd, zodat je het geleerde nog beter kan integreren in je dagelijkse
werking.
Dit najaar is er onder meer een online basistraining verbindende communicatie, een dagtraining rond conflicthantering, en een experttraining verbindend
leidinggeven.
Alle info kan u terugvinden op www.humanmatters.eu.

Trainingsaanbod autisme centraal

In haar nieuwsbrief van september heeft VAD, het Vlaams expertisecentrum voor
alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen, aandacht
voor gamestoornissen. Tijdens de lockdownperiode waren videospelletjes voor
veel tieners en volwassenen een middel om zich te ontspannen, een andere
wereld op te zoeken of met elkaar in contact te blijven. Games worden steeds
populairder, bereikbaarder en diverser. Er zijn echter veel vragen over de risico’s
die eraan verbonden zijn. VAD staat onder meer stil bij het recente advies van
de Hoge Gezondheidsraad (HGR) over omgaan met gamestoornissen met aandacht voor het versterken van preventie, het behandelen van gamestoornissen
en structurele maatregelen om het hoofd te bieden aan potentiële negatieve
gevolgen van praktijken in de game-industrie. Je vindt de nieuwsbrief en andere
relevante artikels terug op www.vad.be.

Autisme Centraal, het expertisecentrum rond autisme, ontvangt je graag op een
van haar cursussen, trainingen of opleidingen. Je hebt de keuze uit meer dan
veertig onderwerpen die in een één- of meerdaagse cursus worden aangeboden. Autisme Centraal werkt tijdens de cursussen met plexiglaswanden om alle
deelnemers optimaal te beschermen. Diverse dienstverleners, familieleden en
mensen met autisme zijn welkom.
De educatieve medewerkers die de cursussen verzorgen zijn steeds deskundig in
het werkveld en zetten zich in om met je mee te denken over heel wat onderwerpen en uitdagingen. Ze streven er naar om de deelnemers zo actief mogelijk
te betrekken. Dat betekent dat er ruimte is voor vragen, voor casussen uit de
praktijk, voor twijfels en bedenkingen.
Het aanbod van klassieke opleidingen, webinars en online cursussen kan je
terugvinden op www.autismecentraal.com.

Trainingsaanbod Interactie-Academie najaar 2020
Op de site opleidingen.interactie-academie.be vind je het meest recente overzicht van de nascholingen, trainingen en webinars van de Interactie-Academie.
Deze organisatie is gespecialiseerd in relationele en systemische praktijken en
integreert theorie, praktijk en onderzoek.
In het najaar kan je onder meer terecht voor een inspiratiedag ‘bemiddelen bij
dreigende breuken in families (1 oktober), een inspiratiedag over systemische
visie op intake en screening bij kinderen en jongeren (20 oktober) en workshops
rond rouw en verlies bij kinderen en jongeren (12 oktober), ouderschapsregelingen na scheiding, bemiddelen met ouders en kinderen (13 oktober) en groepen
als begeleidingscontext (15 oktober).
Alle info en inschrijvingsmodaliteiten kan je terugvinden op opleidingen.interactie-academie.be.
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Gamestoornissen

Update JOP-databank
Ben je op zoek naar een bestaand onderzoek over jongeren over een specifiek thema? Wil je een artikel, paper, bachelor- of meesterproef over jongeren schrijven
en zoek je interessante studies over je onderwerp? Ben je gewoon geïnteresseerd
in het onderzoek dat in Vlaanderen naar jongeren is gebeurd? De JOP-databank
inventariseert Vlaams jeugdonderzoek en krijgt op geregelde tijdstippen een
update. De databank bevat momenteel reeds meer dan 1700 referenties naar
empirisch onderzoek over jongeren in de brede zin van het woord. Je kan zoeken
op auteur, op thema of trefwoord of op jaar van publicatie.
Recent werden 52 nieuwe fiches toegevoegd. De databank is te raadplegen op
www.jeugdonderzoeksplatform.be
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Online folder ‘match je werking met het
onderwijs’
Cultuurorganisaties werken graag samen met scholen. Zo bereiken ze kinderen
en jongeren uit alle lagen van de bevolking. Beide sectoren proberen tot een
goed resultaat te komen maar niet altijd volgens dezelfde weg. Daardoor kunnen
ze veel van elkaar leren. Die eigenheid maakt samenwerken evenwel niet vanzelfsprekend. Via een mini-gebruikersonderzoek op het communicatieplatform
Cultuur-Onderwijs cultuurkuur.be detecteerde de cel cultuureducatie van het
Departement CJM – met medewerking van publiq en CANON Cultuurcel – een
aantal drempels en onduidelijkheden.
In de folder ’match je werking met het onderwijs’ zie je hoe je best omgaat met
die drempels. Voor wie met een school een mogelijke samenwerking voor een
langer traject wil afspreken is er een handige aanvinklijst met vragen.
De folder is beschikbaar op de site van het departement cultuur, jeugd en media www.vlaanderen.be/cjm onder de titel ‘cultuureducatie’ binnen het thema
‘overkoepelend’. Hier vind je ook info over subsidies op Vlaams niveau.

BOEKEN
Herstelgericht handelen. Groeikansen
voor de hele school
BEERTEN, M. & VAN WATERSCHOOT, T.
Oud-Turnhout, Gompel&Svacina Bv,
2020, 320 p., 35 euro
Hoe kunnen conflicten op school en
in de klas worden voorkomen? De basis vormt een herstelgerichte visie en
houding. Het boek illustreert dit met
tal van voorbeelden, tips en tools,
waaronder het gebruik van proactieve
cirkels. De aanpak van grensoverschrijdend gedrag en conflicten komt vervolgens aan bod. De auteurs beschrijven
gedetailleerd alle mogelijke herstelgerichte methodieken. Tot slot schetst
het boek hoe een school concreet van
een sanctionerend naar een herstelgericht beleid kan overgaan.
Op basis van een jarenlange enthousiaste praktijk binnen scholen en geïnspireerd door vele leerkrachten, directies en leerlingen, vertellen de auteurs over:
- leiderschap dat verbindend is;
- de kracht van waarden en normen die door de hele schoolgemeenschap bepaald worden;
- het versterken van leerprocessen met maximale betrokkenheid van elke leerling
in de klas;
- conflicten die kansen worden om te leren en om empathie te ontwikkelen;
- de kracht van het ‘samen’-verhaal tussen leraren, leerlingen en ouders.

Generatie Groei. Hoe kennis van het jonge brein de toekomst vormgeeft
LOOP, M.
Kalmthout, Pelckmans, 2020, 256 p., 26,50 euro
Bestaat er een vaccin tegen ongelukkig zijn? Wat doet stress met een leerling?
Komen rebellerende pubers beter terecht? En is ons brein echt ontworpen om
levenslang te leren? Aan de hand van deze en andere interessante vragen dook
Marie Loop de intrigerende wereld in van de neurowetenschap, de positieve psychologie en de toekomstgerichte opvoedpraktijken.
Jeugdige eigenaardigheden als wispelturigheid, impulsiviteit en eigenzinnigheid
werden tot voor kort als struikelblokken in het opvoedparcours gezien. Maar dat
is voltooid verleden tijd. In een wereld waarin maatschappelijke en technologische veranderingen elkaar razendsnel opvolgen, worden deze kwaliteiten omgedoopt tot flexibiliteit, daadkracht en lef.
In Generatie groei toont Marie Loop hoe we al dat jeugdig talent ten volle kunnen benutten om de toekomst op een hoopvolle manier vorm te geven. Aan
de hand van een scherpe psychologische analyse en met een immer kritische
blik creëert ze een boeiende mix van helde aangebracht wetenschappelijk onderzoek, persoonlijke anekdotes en toepasbare tips. Dit boek is inspirerend voor
iedereen die gelooft in de groeikansen van onze kinderen en daar via toekomstgericht opvoeden zijn steentje aan wil bijdragen.
Wijze Lessen. Twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek
SURMA, T., SLUIJSMANS, D., VANHOYWEGHEN, K., CAMP, G., MUIJS, D. en
KIRSCHNER, A.
Meppel, Ten Brink Uitgevers, 2019, 208 p., 24,95 euro
Wil jij als docent naast lesgeven, leerlingen actief laten participeren en heb je
zelfstandig werken hoog in het vaandel staan? In dit Nederlandstalig boek wordt
voor docenten in het voortgezet onderwijs, het ABC van effectieve instructie
helder en praktijkgericht beschreven. Dit boek combineert wetenschappelijk onderbouwde inzichten met veel praktijkvoorbeelden en concrete lessuggesties.
Het boek werd in Nederland verkozen tot beste onderwijsboek van 2019.

Omgaan met ADHD op school. Evidence based methoden voor leerkrachten
BARKLEY, R.
Amsterdam, SWP, 2020, 144 p., 21 euro
‘Omgaan met ADHD op school’ is samengesteld om kinderen en jongeren met
ADHD te ondersteunen bij problemen op school. Het biedt niet alleen inzicht in
wat de meeste effectieve strategieën zijn om hen te ondersteunen, maar ook
waarom kinderen en jongeren met ADHD bepaalde problemen ervaren, zodat
een leerkracht met meer inzicht en begrip de beste methoden kan inzetten.
De in deze gids beschreven evidence based methoden helpen leerkrachten en
hulpverleners om kinderen en jongeren met ADHD te begeleiden naar een succesvolle schoolloopbaan.
Het boek bevat onder meer strategieën voor de aanpak van ADHD in de klas,
beloningssystemen voor wenselijk gedrag, met downloads voor registratie en
goed-gedrag-kaarten, evidence based methoden bij de aanpak van ongewenst
gedrag en uitleg over (de werking van) medicatie.
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SPECIALE THEMA-NUMMERS TE KOOP
WELWIJS brengt ieder jaar in september een speciaal thema-nummer uit. Wie de laatste themanummers heeft
gemist, krijgt nog een kans om deze waardevolle nummers alsnog aan te schaffen.
Daarvoor betaal je slechts 5 euro per nummer. Er worden geen verzendingskosten aangerekend.
Bestellen kan door te mailen naar nicole.vettenburg@welwijs.be.
Volgende themanummers zijn nog ter beschikking:

THEMANUMMER 2008: PREVENTIE IN HET ONDERWIJS
- Klaar voor een klaar preventiebegrip? (P. Goris)

- Mission Accomplished. Resultaat boeken met preventie (D. Burssens)
- Preventie is kiezen. Vijf dimensies voor een ethisch verantwoorde preventie (N. Vettenburg)
- Projectmatig werken: een stappenplan voor preventie (B. Melis)
- Het project 3-klap als algemeen wenselijk preventieproejct (L. Maesmans)
- “Leren thuis leren”, een proeftuin die werkt aan preventie in kwadraat (R. Hermans, A. Dumoulin, R. Rector, K. Cohen, A. Loyens)
- De rol van de huisarts bij spijbelpreventie: visie van een arts. De Brugse poort. (T. Dusauchoit)
- De preventieve reflex, hoe doe je dat? (L. Hendrickx)
- Drugpreventie: een drugbeleid op school (I. Bernaert)
- Samenwerkingsprotocollen tussen scholen, politie en parket. Gescreend vanuit preventieoogpunt (G. Thys)

THEMANUMMER 2009: MAATSCHAPPELIJKE KWETSBAARHEID OP SCHOOL
- Maatschappelijke kwetsbaarheid op school (N. Vettenburg & L. Walgrave)
- Empowerment en maatschappelijke kwetsbaarheid (T. Van Regenmortel)
- Geweld en maatschappelijke kwetsbaarheid (N. Vettenburg)
- Brede school = het versmallen van maatschappelijke kwetsbaarheid (M.-A. De Meijer & K. Lecoutere)
- Motiveren tot studie-ijver en tot een succesvolle studiekeuze bij maatschappelijk kwetsbare leerlingen (M. Luykx & A. Biliris)
- 65 Nationaliteiten uitdagen om te leren! (R. Du Jardin)
- Buitengewoon bijzonder (D. Moulart & K. Delmeire)
- Het straathoekwerk vertelt: de relatie als koevoet (C. Dewaele)
- Onderwijs en jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (M. Vercoutere & R. Crivit)
- De maatschappelijk kwetsbare leerling als ultieme toetssteen van een pedagogisch optimisme (D. Bicker)
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