
Verbindend werken in de school! 

• Decreet leerlingenbegeleiding  
• ONTWIKKELINGSSCHALEN VOOR HET KWALITEITSGEBIED LEERLINGENBEGELEIDING  

• ? 



OVERSTIJGT DE VERWACHTING   
De school coördineert de begeleidingsinitiatieven.  
 
Ze brengt de ondersteuningsbehoeften van leraren in kaart en investeert 
in maatregelen, afspraken en professionaliseringsactiviteiten om het 
handelen van leraren in de brede basiszorg en in de verhoogde zorg vorm 
te geven en waar nodig te versterken.  
 
De ondersteuning is leraar- en teamgericht met waarneembare effecten 
in de onderwijsleerpraktijk.  
 
Voor bijkomende inhoudelijke expertise doet de school een beroep op 
het CLB, op de pedagogische begeleidingsdienst of een andere externe 
dienst of op het ondersteuningsnetwerk.  
 
De manier waarop het schoolteam het handelen van de leraren op het 
vlak van leerlingenbegeleiding ondersteunt, is een voorbeeld van goede 
praktijk.   



•Hechting en hechtingsstoornis  
in het onderwijs 
 
•Contextuele denken in het onderwijs 
 
 
•Nieuwe gezinsvormen   
(v)echtscheiding (en onderwijs?) 
 
 
•Maatschappelijke kwetsbaarheid en  
•systeemdenken in het onderwijs  
 
•Leerzorg van de toekomst:  
de sensitieve leerkracht 



De leerkracht maakt het verschil! 

https://padlet.com/bert_murawski/sensitieveleerkracht3 



 

 
Het verhaal van Miss A… 
De wetenschappelijke zoektocht 
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A New Perspective on the Effects of First-Grade Teachers on Children's Subsequent Adult Status 
EIGIL PEDERSEN, THÉRÈSE ANNETTE FAUCHER, WILLIAM W. EATON 
 
In this article Eigil Pedersen, Thérèse Annette Faucher, and William W. Eaton have taken on one 
of the most difficult questions in educational research: the impact of the classroom teacher on 
children's adult status. The authors detail the results of a research project of unconventional 
methodology and Unusually long duration. They sought originally to examine atypical IQ 
changes but came to focus on the enduring effects of one remarkable first-grade teacher. 
Drawing upon the idea of the "self-fulfilling prophecy," the authors relate the effects of 
teachers' attitudes and resultant behavior to the subsequent adult status of sixty children. 
Their conclusion, in contrast to that of many recent studies, is that the classroom teacher may 
have a significant effect on children's chances for success in later life. 
 
Click here to access this article. 
 
Click here to purchase this article. 
 
 

‘ Obvious affection, patient, meaning of school, 
determination, professional knowledge, believe in 
every child…’ 
 

http://dx.doi.org/10.17763/haer.48.1.t6612555444420vg
http://dx.doi.org/10.17763/haer.48.1.t6612555444420vg
http://www.pssconline.com/additem.wws?cpubcode=HEDP&sku=HERA5444420VG&qty=1
http://www.pssconline.com/additem.wws?cpubcode=HEDP&sku=HERA5444420VG&qty=1


Teaching is a relationship, a way of being with and relating to 
others, and not merely an expression of having mastered a set 
of delivery skills’  
(Bullough & Gitlin, 1994). 

Het doel van de pedagogische handeling is geen 
product of resultaat, maar de handeling zelf. 
(Prof. Dr. Max van Manen, emeritus hoogleraar onderwijskunde en pedagogiek aan de 
universiteit van Alberta (Canada)) 



De leer-zorg van de toekomst: de sensitieve leerkracht. 
De leerkracht maakt het verschil. 
De binding tussen leerkracht en kind/student. 

De neurobiologische inzichten. 
          De pedagogische sensitiviteit. 

De chemische dans  tussen leerkracht en leerling/student 
Mentaliseren als de sleutel tot sensitiviteit 
De sensitiviteit in het leerzorgkader. 
 

Kijkwijzer: de sensitieve binding tussen leerkracht en kind/student. 
Extra: Iets over interculturele sensitiviteit. 
 
Het coachen van de leerkracht in sensitiviteit. 

De affectief-reflectieve dialoog 
Coaching in de school. 

 







Dissociatie 
• Traumaervaring, via indringende, overweldigende beleving 

 
• Deze ervaring wordt afgesplitst en versnipperd zodat emoties, geluiden, beelden, gedachten 

en fysieke gewaarwordingen die gelinkt zijn aan deze ervaring een eigen leven gaan leiden. 
 

• Deze zintuiglijke herinneringsflarden dringen zich op in het heden waar ze als letterlijk 
worden beleefd. 
 

• Stresshormonen nemen het lichaam over. 
• Overlevingsmechanismen en emotionele reacties tonen zich via niet adequaat gedrag. 

 
• De hersenstam is geactiveerd en stuurt het gedrag van het lichaam. 

 
 

 



Wat is de hersenstam? 
• Oudste hersendeel, reptielenbrein. 
• Bevindt zich onderaan de hersenen, verbinding met het ruggemerg. 
• Bestaat uit ongemyeliniseerde zenuwcellen. 
• Is verantwoordelijk voor de zeer belangrijke basisfuncties om te overleven (slapen, waken, 

ademen, temperatuur, kauwen en slikken, plassen, huilen, bloedsomloop…). 
• Als de hersenstam niet meer functioneert ben je hersendood. 
• Kruispunt van hersenzenuwen en rugzenuwen. 
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Brain-derived neurothropic factors 
Hersengroei bevorderende factoren of zenuwcelstimulerende factor. 

• Stoffen die groei van de hersenen bevorderen 
• …in goede relaties. 
• Die stimuleren de groei bij beide partners 
• …en zijn essentieel voor goed sociaal en emotioneel functioneren, 
• …in het bijzonder de prefrontale cortex en hippocampus = structuur voor leren, 

geheugen en stressregulatie… 
 
 
 
 

Het vermijden van deze ‘verliestoestanden’, onveiligheid 





De nervus vagus of de 
zwervende zenuw 
(hersenzenuw) 



Onze tiende hersenzenuw, de nervus vagus: 
• De zwerfzenuw 
• Verbinding tussen hersenen en ons lichaam (via de interne organen en het 

hart) 
• Brengt het hart tot rust. 
• Zorgt voor de oeroude ‘bedaar-en maakcontact-reacties’ (samen met 

oxytocine) 
• Biologisch instrument om onze  relaties te ondersteunen en te coördineren 
• Stimuleert de kleine aangezichtsspiertjes om oogcontact en 

gelaatsuitdrukkingen te synchroniseren. 
• Stuurt de minuscule spiertjes in ons middenoor aan, om de stem van de ander 

te onderscheiden van de achtergrondgeluiden 
• Vergroot de kans tot contactname met de ander. 
• Reguleert de alledaagse efficiëntie van onze hartslag, de ‘vagale tonus’. 
• Het wordt op mekaar afgestemd, het raakt gestructureerd, het is rustig  tussen 

mekaar. 
• Men is attent , harmonieus en flexibel tussen mekaar. 

• Men raakt afgestemd = sensitief. 
 



Sensitiviteit   (als pedagogisch begrip) 

• Moederlijke intuïtie, onbewust aanvoelen, spontaan karakter, perfecte 
afstemming… 

• Moederlijk kind-leessysteem, invoeling, improvisatie,  
• Intuïtieve sociale-contactsysteem, benaderingssysteem 
• “is een interactief gebruik van de hersenen die de volwassene in staat stelt om de 

non-verbale communicatie waar te nemen en daar op goed afgestemde wijze op te 
reageren” 

• Bedachtzaamheid, tactvol, subtiel,  ontvankelijk, aangeraakt 
• Het is er, omdat het er is, zonder tactiek (tact↔tactiek). 
• Niet gereguleerd maar ook niet ontregeld. 
• De glimlach, het oogcontact, de troost, de aanmoediging, … die aankomt. 
• De pedagogische interventie, de act,… 

Responsiviteit 
• Op elkaar afgestemde reactie van interfereren 
• Spontaan, perfect, onbewust, het past, wederzijds,.. 

 

Zonder sensitiviteit en responsiviteit is er geen veilige 
ontwikkelingsomgeving en … dus minder of geen leren. 

 



De chemische dans van de veiligheid 
• Het limbische systeem verspreidt oxytocine, o.a. in de amygdala. 
• De chemische dans van de volwassene met het kind waardoor deze rustig en liefdevol 

kunnen reageren. 
• Zowel het kind als de volwassene geven oxytocine vrij in een plezierige op elkaar afgestemde 

interactie. 
• Dit is een sensitief-responsief moment tussen kind en volwassene. 
• Er is veiligheid dus er komt vrijheid om grenzen te verleggen, om leerspanning aan te gaan. 

 

Bij stress, bij onveilige gevoelens: 
!   Stress-hormoon onderdrukt de oxytocineproductie zowel bij kind als volwassene maar 
produceert tevens oxytocine om verbinding te zoeken! 
!   Onzekerheid, onrust, gebrek aan autonomie/vrijheid …storen de binding. 
!   Bij langdurig conflict zijn kind en volwassene beroofd van de gunstige effecten van de  goede 
aanraking, er is teveel onzekerheid, er zijn onveilige gevoelens. 
!   Er is geen ‘veiligheid’ om tot grensverlegging, tot leren te komen. 
!   Er is geen veilige ruimte om te exploreren, te ontdekken, te leren.. 
!   Het lichaam laat het leren niet toe daar het stressresponssysteem aan staat. 

 
 



Sensitiviteit en responsiviteit 
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De sensitiviteit tussen leerkracht en kind 
• Een doorvoelde aanvaarding van het kind/de jongere. 
• Het aanvoelen van de emotionele en didactische noden  van het kind/de jongere. 
• Opvangen van de signalen van onzekerheid, onvermogen. 
• Plezier aanvoelen en aanbieden bij mekaar. 
• Een gezamenlijk positief perspectief  binnen onderwijs-leersituatie. 
• De wederzijdse verbondenheid geeft zelfwaardegevoel. 
• Een aanvoelen van krachten en beperkingen. 
• Een lichaam dat zich veilig voelt, ook na een mogelijk verleden van falen, onkunde… 
• Het stresspeil van het kind en de leerkracht wordt bij beiden in rust gehouden. 
• De mismatch wordt vermeden. 
• Het ‘limbisch worden’ wordt vermeden. 
• Het uitdagingsniveau, tot leren, geeft een plezierige spanning. 
• Een sensitieve binding tussen kind/jongere en leerkracht is het fundament van 

goed onderwijs en leer-zorg. 
 

 

                              Mentaliseren 



Datum/ 
leerjaar 

vak Sensitieve 
relatie: 

Contextuele  
relatie: 

Stimulerende  
maatregelen: 

Compenserende  
maatregelen: 

Dispenserende  
maatregelen: 

Algemeen 

wiskunde 

Taal 

… 

Seo 

Leren leren 

Opvolgdocument leerzorg. 
Naam:    geboortedatum: 
Opvolgfiche: 

• Opvolging in tijd en volume 
• Transparant, meetbaar 
• Operationaliseren 
• Bewijslast 
• Skills and tools 
• Vergaderen, noteren en verantwoorden 
• Het gaat om ‘middelen’ 
• Situeert zich buiten de relatie leerkracht/student 
• Vaak doel op zich… 

 



Datum/ 
leerjaar 

vak Sensitieve 
relatie: 

Contextuele  
relatie: 

Stimulerende  
maatregelen: 

Compenserende  
maatregelen: 

Dispenserende  
maatregelen: 

Algemeen 

wiskunde 

Taal 

… 

Seo 

Leren leren 

Opvolgdocument leerzorg. 
Naam:    geboortedatum: 
Opvolgfiche: 

• Leerkracht wil stressvrij handelen 
• Streeft naar goede relaties, naar sensitiviteit 
• Zoekt  erkenning en hulp 
• Vraagt vertrouwen 
• Wil betekenis geven aan zijn inzet voor het kind. 
• Tracht sensitief te zijn 
• Wil lief en wijs zijn… 

Kijkwijzer ‘de sensitieve relatie tussen leerkracht en kind’ 



Elementen van de sensitieve leerkracht? 

https://padlet.com/bert_murawski/sensitieveleerkracht3 



Jezelf van buiten af zien 

De leerling van binnenuit zien, 
door betekenis te geven aan gedrag doen 

denken 

voelen 

Mentalisatie, de sleutel tot emotionele 
verbinding, de verbindingen tussen hoofd en hart 
van leerling en leerkracht 



De innerlijke dialogen tussen de buik en het hoofd 
leerling en leerkracht 

binnen de grenzen van de draagkracht. 



emotieregulatie 

safe 
haven 

Secure 
base 

veiligheid 

Perspectief-
neming 

doelgericht
heid 

Kijkwijzer: 
Sensitieve relatie tussen  
leerkracht en kind 
 



wat G NG 

1 Er is basisveiligheid (secure base en safe haven). 

2 Er is gedragsregulering (emotieregulering). 

3 Er is structuur. 

4 Er is perspectiefneming van het kind/student. 

5 Er is doelgerichtheid van het kind/student. 

6 … 

7 … 

10 De leerkracht  is groter en wijzer en toch steeds lief. 



1.Wetenschap 
2.Literatuur 
3.Eigen ervaring 
4.Observatie 
5.Coaching 
6.Evaluatie 
7.… 

 



Mogelijke kenmerken van veiligheid in de klas 
Basisveiligheid: De leerkracht biedt basisveiligheid. 
• 3 dimensies:  
          goede basis van nabijheid en afstand 
 conflictbeheersing (!=Breuklijn) 
 afhankelijkheid afbouwen 
• Er is verbondenheid met het kind en de leerling, stressresponssysteem is uitgeschakeld. 
• De leerling voelt zich geliefd, zijn limbische systeem noch hersenstam worden getriggerd. 
• Het kind plooit zich naar de juf, naar de opmerkingen, naar de vragen. 
• Er is geen  schaamte, onzekerheid tussen juf en kind, wel blijdschap. 
• De hersenen voelen zich geprikkeld om te ontdekken, te memoriseren, samen te werken… 
• Vooral positieve gevoelens uitdrukken, aanmoedigingen krijgen een plaats. 
• Formuleer verwachtingen, ze zijn haalbaar. 
• De valkuilen van faalangst, onrust, onbereikbare doelen, te grote verantwoordelijkheid 

zijn vermeden. 
• Welkomgevoel, onvoorwaardelijk, kind voelt zich gezien, gecomplimenteerd, uitgedaagd… 
• De juf voelt haar gezien als juf, haar inzet, haar signalen vallen in goede aarde. 
• Het kind ziet en voelt dat je er bent voor hem… en werkt aan zijn taken. 
• Het kind werkt boven zijn falen, boven zijn problematiek. 
• De ondersteunende relatie is warm.  
• De juf en het kind hebben warme en succesgevoelens bij mekaar. 
• Open communicatie: dynamisch intuïtief, rustig maar eerlijk. 
• Congruente non-verbale communicatie. 
• … 
 
 



Mogelijke kenmerken van secure base and haven in de klas 
• weet de exploratiedrang te faciliteren … 
• er wordt gelachen, er is blijdschap 
• hulp kan, moet niet altijd, gedoseerd want er is durf en 

zelfinitiatief 
• Kind/jongere weet waar, hoe en wanneer hulp kan komen 
• weet de contact-zone te respecteren en te benutten 
• respectvolle en gedragen afstand en nabijheid 
• Kind/jongere voelt zich welkom ook met zijn probleem, met zijn 

ouders (contextuele feeling) 
• balans tussen intuïtief vermogen en professionalisering 
• Emotieregulatie bij leerkracht en kind/jongere 

 
 
 
 

 
 



Gedragsregulering: De leerkracht reageert sensitief 
op de jongere om het gedrag te reguleren. 

Mogelijke kenmerken van emotieregulatie in de klas 
• Is niet onderdrukken! 
• Empathisch vermogen, inleefvermogen, … 
• Voelen en handelen 
• Een scala van gevoelens en affecten ervaren, moduleren om 

zelfvertrouwen en vertrouwen te genereren 
• Wars van krampachtig reageren, durven reageren,… 
• Effectiviteit in bieden van steun, zeker in stressvolle situaties… 
• Alertheid op signalen van ontwikkelingsproblematiek, 

onzekerheid, compensatiegedrag,... 
• Weet afwijzing te voorkomen ook in de arena van de beperking van 

het kind 
• Balans tussen structuurverlening en graag zien… 
… 
 

Er is gedragsregulering (emotieregulering). 



10 De leerkracht is groter en wijzer dan het kind 
en toch zeer vriendelijk. 

• is sterker, slimmer en lief 
• volgt de noden van de jongere, samen met de jouwe, zet die 

op mekaar af 
• geeft leiding, rust, comfort, bescherming,voedt op… 
• straalt goed gevoel uit tegen de eigen beleving in 
• geniet oprecht van de job 
• neemt een groter perspectief dan het eigen perspectief 
• is sterk in wederzijdse responsiviteit en onvoorwaardelijke 

steun 
• creëert context van veiligheid 
 
 



Op bezoek in de klas van juf Inge 



De affectief-reflectieve dialoog: 
• Waarom heeft die kerel uit mijn klas dit gedaan? 
• Wat wilde deze student hiermee bereiken? 
• Vindt deze puber dat belangrijk? Zo ja, waarom? 
• Heeft het gedrag van deze leerling gevolgen voor de manier waarop hij onze 

relatie ziet? 
• Kan dit moeilijk meisje de negatieve gevolgen van haar daden inzien? Zo ja, 

waarom doet zij het dan toch? 
• Als ik paal en perk stel aan dat gedrag, wat zal hij dan denken over mijn 

redenen daarvoor? 
• Waarom maak ik me daar zorgen over? 
• Denk ik dat dit gedrag iets over mij als leerkracht zegt, en zo ja, beïnvloedt 

dat dan de manier hoe ik er tegen aankijk en ermee omga? 
• Wordt mijn reactie beïnvloed (+ of -) door mijn eigen hechtingsgeschiedenis? 
• Hoe kan ik echt proberen om het zien zoals hij het ziet? 
• Hoe kan ik er dan mee omgaan? 
• … 

 
 
 
 
 

 



Coaching van sensitiviteit in de school 
• Op zoek naar het vertrouwen in leerkrachten  
• Binnen de grenzen van de regelgeving (Decreet rechtspositie)  
• En de schoolinterne ‘evaluatie-afspraak’ 
• Om het vermogen van de verbinding tussen leerkracht en 

kind/jongere te versterken 
• Via een transparant document (bv. de kijkwijzer) 

 
 



De sleutel 
• Vermogen om te mentaliseren van de binnenkant van het hoofd 

en de buik van de jongere 
• Maar ook om te mentaliseren over de binnenkant van de 

leerkracht 
• Niet op zoek naar effectiviteit maar erkennen van hun relatie 

(leerkracht/kind/jongere) 
• Gewoon doen vanuit het vertrouwen. 
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Verhaal: 
Ik ben meer directeur geworden  
echt directeur geworden. 


