
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.   



Bert Murawski 
bert.stien@skynet.be 
Bert.murawski@kdg.be 

 
 
• Ex-directeur basisscholen. 
• Praktijklector KDG, banaba en Postgraduaat. 
• Vader van twee pleegkinderen en twee adoptiekinderen. 

mailto:bert.stien@skynet.be
mailto:bert.stien@skynet.be
mailto:bert.stien@skynet.be
mailto:bert.stien@skynet.be
mailto:bert.stien@skynet.be


De directeur: 

 “De binding tussen leerkracht en jongere is het fundament 

van goed leren en leerzorg.” 



Het contextuele denken en handelen in het onderwijs. 
(Je werkt nooit met het kind of de jongere alleen.) 

 

Het onderwijs en de leerzorg van de toekomst: de sensitieve 

leerkracht. 
(De verbinding tussen leerkracht en jongere is het fundament van goed onderwijs.) 



•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 



Het contextuele denken en handelen in het onderwijs: 
1. Wat is het contextuele denken? 

2. Gedrag gedragen door de context (enkele begrippen). 

3. Het contextuele denken in de school. 

4. Exemplarische uitwerking: het rapport en een kijkwijzer. 

 

 

4 casus: 

1. Het meisje dat kapster gaat worden. 

2. Het meisje zonder koek. 

3. De jongen die tattoos krijgt. 

4. De boodschap op het rapport. 

 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_Hx9XRUKoKMQ/S3lzt7Ho0FI/AAAAAAAAOm0/85FfpQfmXAw/s400/14jaar.jpg&imgrefurl=http://donviona.blogspot.com/2010_01_17_archive.html&docid=z7hOwqndF_4-WM&tbnid=bFcSSlTJRS1u-M:&w=253&h=145&ei=_06hVIChBInyULL3gYAH&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


Casus: 

Een meisje van 14 zit in TSO en scoort voldoende punten. Het meisje 

wordt opgevoed door haar vader en zijn nieuwe partner. Moeder is niet 

veel meer in het vizier daar zij het huis heeft verlaten. 

Op een dag merkt de klasjuf  dat het kind slechter begint te presteren, 

haar lessen worden niet meer geleerd en  haar gedrag wordt 

weerspannig. 

Het oudergesprek bij de bespreking van de vorderingen  verloopt 

moeizaam en wordt gedomineerd door de stiefmoeder die vooral haar 

inzet in het gesprek wil tonen. 

Op het einde van het schooljaar wordt beslist dat het meisje van richting 

moet veranderen en zal starten in het BSO waar ze voor kapster zal 

leren. 

 

Wat zijn hier de valkuilen? 

Welke loyaliteiten spelen hier? 

Wat doe je best als school? 
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Het gevende kind… 

•Onbewuste existentiële dwang 

•Natuurrecht 

•Kinderrecht 

•Religieus gebod 

•Diep ingewortelde neiging 

•Bloedband 



•Ethisch-filosofisch aspect 

•Socio-biologisch aspect 

•Psychologisch aspect 

•Neurobiologisch aspect 

•Juridisch aspect 

•… 

“Doordat het kind uit zijn ouders geboren is en de ouders een kind 

hebben dat uit hen geboren is, zijn de ouders en het kind fundamenteel 

aan elkaar gebonden en bestaan er tussen hen wederzijdse rechten en 

verplichtingen. (…) Er is hier geen sprake van een normatief  beginsel dat 

zegt dat een kind loyaal behoort te zijn.  

Evenmin gaat het hier om de psychologische dimensie: loyaliteit is iets anders 

dan liefde of  zich loyaal voelen. Het gaat hier om een zijnsloyaliteit, om 

een ontologische loyaliteit”. (Onderwaater, 2008) 



Zijnsloyaliteit of  existentiële loyaliteit 
•Verbondenheid vanuit op de wereld gezet zijn 
(dankbaarheid, familiegeschiedenis, nooit ex-papa, onverbrekelijke 

band…) 

•Levensbepaald en kwaliteitsbepaald (‘instinctief ’, 

vanzelfsprekend, wisselend…) 

•Bestaansrecht (zoektocht van (h)erkenning, zie mij, vertrouwen, 

evenwicht…) 

 

 

 

“…familie krijgt kracht door het feit van de verbondenheid door 

geboorte, zijdelings door wat we voor elkaar doen, gewoon door het 

zijn in een familie…” 
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Het contextuele denken van Nagy: 
•Elke mens is opgeslokt in een systeem, een context. 

• Hij bezit onvoldoende autonomie om zelf  richting te geven aan zijn leven. 

•Er zijn 4 dimensies: feiten, de psychologie, de gedragingen en de relaties. 

•In dit systeem is er een balans van geven en nemen.  Een balans van schuld en 

erkenning. 

 

•Dus neem niet alleen het kind maar het gezin in therapie. 

•Bevorder de familiale kernwaarden, spreek de loyaliteit aan, wees zeer voorzichtig 

met deze loyaliteit. 

 

•Intergenerationele loyaliteit, er is een existentiële band. 

•Verstoring van de loyaliteit heeft ernstige gevolgen. 

•Pathologie: gespleten loyaliteit, verdoken loyaliteit, parentificatie… 

 

Het contextuele denken staat aan  

de deur van de school en betekent de  

meerwaarde voor het leerzorgkader en  

goed onderwijs. 
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Balans van geven en nemen 
•Verticale loyaliteit (geboren om te ontvangen en te geven)  

•Soms niet herkennen van de pogingen (verantwoordelijkheid, 

zelfwaarde, grensverkenning..) 

•Soms wordt het evenwicht verloren (te veel zorg, opoffering…) 

•Elementen van zichtbaarheid (betrouwbaarheid, echtheid, 

congruentie, respect voor de asymmetrie…) 

•Compensatie van loyaliteit (er is een openstaande rekening) 

“…balans van geven en nemen is  

een erg motiverende factor  

in het leven van mensen.  

Het bepaalt de wijze van ons kijken (ethiek)  

en ons handelen (psychologie)  

in relatie tot anderen…” 



Zijnsloyaliteit of  existentiële loyaliteit 
•Verbondenheid vanuit op de wereld gezet zijn 
(dankbaarheid, familiegeschiedenis, nooit ex-papa, 

onverbrekelijke band…) 

•Levensbepaald en kwaliteitsbepaald (‘instinctief ’, 

vanzelfsprekend, wisselend…) 

•Bestaansrecht (zoektocht van (h)erkenning, zie mij, 

vertrouwen, evenwicht…) 

•=Verticale loyaliteit! 

en verworven loyaliteit 
•Verdiende loyaliteit 

•Horizontale loyaliteit 

“…familie krijgt kracht door het feit van de verbondenheid 

door geboorte, zijdelings door wat we voor elkaar doen, 

gewoon door het zijn van familie…” 
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Toekomst 

Verleden 

Inpassen in context, existentiële loyaliteit of  zijnsloyaliteit, via: 

• De feitelijke groep: ouders, bredere familie,  

• De psychische omstandigheid 

• De communicatiestijl, de interactiekwaliteit 

• De ethische norm 

=verticale loyaliteit 
“in de keten van de generaties” 

 

 

 

Familieloyaliteit 

Natuurlijk recht 

Aanbod van vertrouwen 

De verdienste van de adequate zorg 

De gerechtigde aanspraak 

Asymmetrisch en dynamisch 

De rekening is voor anderen… 

 



Verticale loyaliteit komt in contact, confrontatie  

• met omgeving, anderen, buurt, school (de leerkracht), maatschappij… 

• met andere sociale omgangsvormen 

• met nieuwe normen van interactie, fatsoen en spreken.. 

• met andere standaard van ethiek 

• met nieuwe verdienste 

• met nieuw gegeven vertrouwen. 

• Zonder respect voor verticale  loyaliteit is er geen horizontale  loyaliteit. 

met de horizontale loyaliteit 
“Verdiende loyaliteit, 

verworven loyaliteit…” 

 

“gebonden door het bloed, verworven door verdienste…” 

“ergens thuis komen…” 

“Ik zie jou, ik erken jou en ik mag jou…” 



Het contextuele denken en handelen in het onderwijs: 
1. Wat is het contextuele denken? 

2. Gedrag gedragen door de context (enkele begrippen). 

3. Het contextuele denken in de school. 

4. Exemplarische uitwerking: het rapport en een kijkwijzer. 

 

 

4 casus: 

1. Het meisje dat kapster gaat worden. 

2. Het meisje zonder koek. 

3. De jongen die tattoos krijgt. 

4. De boodschap op het rapport. 
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Het meisje zonder koek 
 
Een meisje heeft nooit een koek bij op school.    
Af en toe ziet de juf dat het kind iets krijgt van 
klasgenoten.  
Ze spreekt het meisje aan maar die zegt dat ze nooit 
honger heeft in de voormiddag,  
dat mama altijd een koek klaarlegt maar dat ze die nooit 
mee neemt.  
Ze ontkent ook iets van de andere klasgenoten  
aan te nemen. 
 
 
 
 

Wat is er aan de hand? 

Welke loyaliteit speelt hier? 

Wat doe je best als school? 

http://padlet.com/bert_murawski/contextueel/meisjezonderkoek 

http://padlet.com/bert_murawski/contextueel/hetmeisje


Indirecte of  onzichtbare loyaliteit 
•De loyaliteit kan niet spontaan worden geuit 

•Ondergronds 

•Doosjesloyaliteit 

•Uitingsvormen: 

-Star vasthouden aan gewoontes van thuis 

-Destructief  gedrag 

-Onhandelbaar 

-School verwaarlozen 

-’link’-gedrag stellen (beroepskeuze, voetbalploeg, 

Uiterlijke kenmerken, specifiek gedrag stellen…) 
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De gespleten loyaliteit: 
•Gedwongen keuze, gedwongen strijd met een inwendige advocaat. 

•Wortels bij beide ouders en toch verplicht om één nu, de ander, dan los te laten. 

•Splitsen in eigen wezen 

•Tegen zichzelf  kiezen. 

•Kinderen kunnen een suïcidepoging doen om ouders bijeen te brengen of  te 

houden in hun gemeenschappelijke zorg. 

•“Door jou heb ik problemen, jij hebt dit aan vader verteld.”  

•Moeten kiezen maar niet kunnen. 

•Welke keuze er wordt gemaakt, deze is altijd destructief. 

•Het kind is altijd de verliezer. 

•Het geven aan de één is het afpakken van de ander. 

•Vaak ook in schoonoudersituaties… 

•Casus? Weekendkoorts? 
 

 

 









Parentificatie 
•Rolomkering, ouderlijke rol in familiesysteem, mede-ouder 

•“Ik ga zorgen, zo maak ik me waardevol…” 

•Ouders projecteren hun onvoldane behoeftes in de interactie met 

het kind dat zich naar deze projectie gaat gedragen 

•Verstoring van de intergenerationele grenzen 

•Opoffering van de eigen ontwikkeling 

•Taken of  verantwoordelijkheden opnemen die groter zijn dan zijn 

leeftijd of  ontwikkeling toelaten 

•Op oneigenlijke wijze verantwoordelijk voor het welbevinden van 

ouders 

•Tegemoet komen aan onbewuste wens van ouder 

•Identiteitsontwikkeling van het kind wordt hierdoor sterk bepaald 

•Kind wordt beroofd van natuurlijk recht ‘kind te zijn’ 

•Loopt vaak door in volgende generaties 

•Neemt dit gedrag mee buiten de huiselijke kring, naar school 

•… 

 



Parentificatie, de niemandskinderen 
Het kind wordt te snel ouder, het mobiliseert krachten en talenten. Maar 

op latere leeftijd zal dit fenomeen zich wreken. 

•Het ouderlijke kind 

•De zondebok en/of zwarte schaap 

•Het gezinsverantwoordelijke kind (de clown, de advocaat,de 

therapeut…) 

•Het kind dat kind moet blijven 

•het partnerkind 

•Het perfecte kind, het prestatiekind 

•Het stille kind 

•Het brave kind 

•Het zieke kind, Münchhausen 

 

•Niet noodzakelijk negatief 

•Kan wel destructief  zijn 

 
 



Het contextuele denken en handelen in het onderwijs: 
1. Wat is het contextuele denken? 

2. Gedrag gedragen door de context (enkele begrippen). 

3. Het contextuele denken in de school. 

4. Exemplarische uitwerking: het rapport en een kijkwijzer. 

 

 

4 casus: 

1. Het meisje dat kapster gaat worden. 

2. Het meisje zonder koek. 

3. De jongen die tattoos krijgt. 

4. De boodschap op het rapport. 

 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_Hx9XRUKoKMQ/S3lzt7Ho0FI/AAAAAAAAOm0/85FfpQfmXAw/s400/14jaar.jpg&imgrefurl=http://donviona.blogspot.com/2010_01_17_archive.html&docid=z7hOwqndF_4-WM&tbnid=bFcSSlTJRS1u-M:&w=253&h=145&ei=_06hVIChBInyULL3gYAH&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


de jongen die tattoos wilde 

 
Juf. Dorty (bovenbouwklas, schoolverlaters) komt op mijn bureel en zegt:” 

Bert we zitten met een probleem.  Louis gaat volgende week een tatoeage laten 

plaatsen. Hij krijgt deze van zijn papa voor zijn feest van de vrijzinnige jeugd. 

In het schoolreglement staat duidelijk dat er geen tatoeages zijn toegelaten. 

Louis heeft dit luidop in de klas naar mij geroepen… zo dat ik dit zeker zou 

hebben gehoord.  Wat nu?’ 
 

Herken je jezelf  in juf  Dorty? 

Welke loyaliteit speelt hier? 

Wat doe je best als school? 

En het schoolreglement? 



Contextueel denken in de school: 
•Verbindingen zien, kansen tot verbindend werken, dit maakt je veilig en 

betrouwbaar 

•Niet van buiten het ‘systeem-kind-ouder’ zien, maar constructieve krachten van 

binnen zien 

•Kind in zijn feitelijke context zien, en wat betekent dit voor dit kind, en 

communiceert en interfereert dit kind hiermee, en hoe geeft dit kind/deze ouder er 

een ethiek aan 

•Dus verder kijken dan de feiten, psychische verklaringen, en eigen 

referentiekader… 

•Hou rekening met loyaliteiten  

 
 



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, oplosbaar(?) 

• Operationaliseren 

• Bewijslast, in tijd bepaald 

• 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: 

• Durf  verbindingen zien, context zien 

• Streef  naar goede relaties met het gezin om het kind te laten leren 

• Zoek interne kracht, geef  erkenning 

• Denk in proces en niet in product 

• Geloof  in beïnvloeding 

• Verzorg je communicatie 

• Maak het sociale brein stressvrij 

Kijkwijzer ‘het rapport in de school’ 



Het contextuele denken en handelen in de school: 
•Kan op elke ontmoeting: intakegesprek, inschrijving, 

schoolagenda’s, rapport, oudergesprek, schoolfeest, klassenraden, 

… 

•De contextuele leerling. 

•De ontschuldigde ouder. 

•De meerzijdig partijdige leerkracht. 

•De professionele leerzorgschool. 
 



Het contextuele kind 
•De vier dimensies van de familiale context 

•Verticale en horizontale context in de familie 

•De transgenerationele context in het gezin 

•De procescontext in het gezin 



Het contextuele kind in beeld… 
Het contextuele handelen staat voor op het contextuele weten. 

De vertrouwensvolle relatie met de CLB-medewerker. 

Het niet vertelde weten 

Beroepsgeheim 

Weg van het anekdotische 

Het discrete weten 

ambtsgeheim 

Het open weten 

De handelingsplanning 

Niemand weet het zeker, je durft het (niet) te veronderstellen. 



De grondhouding voor contextueel denken en 

handelen… 
• Ethisch handelen in de ontmoeting, 

• Niet weerleggen bij onmacht. 

• Geloven in kansen op verandering en herstel. 

• Samen gezonde krachten zien. 

• Niet het probleem analyseren maar het probleem voorziend 

beïnvloeden. 

• Samen in verhaal gaan. 

• Durven investeren waar pijn, destructie, onkunde …zegevieren. 

• Garanderen van basisveiligheid, warmte, toegankelijkheid, 

sensitiviteit, … 

• Vergeet het oplossen, geloof  in procesgericht denken. 

• … 



De ontschuldigde ouder 
•Billijkheid om nabijheid te creëren  i.p.v. verwijdering 

•Billijk zijn in gedeelde pijn 

•Erkennen van onmacht 

•Wel erkenning  geven aan onmacht 

•De hand reiken, ook bij moeizaam ouderschap  

•Is  blijven als mens in de professioneel 

•Erkenning van destructief  recht 

•Erkennen van wat goed gaat 

•Opening houden voor positief  perspectief 
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De meervoudig partijdige leerkracht 
•De ontvankelijke leerkracht 

•De veilige leerkracht in taal en houding 

•De congruente leerkracht 

•De niet-neutrale leerkracht 
 



Meerzijdige partijdigheid 
• Niet enkel gespreksmethode… 

• Bewustzijn van aanspreekbaar zijn 

• Mensen hebben rechten 

• Zie het intergenerationele grootboek 

• Techniek van begrip genereren 

• Beurtelingse partijdigheid 

• Kenmerken:  

• empathie,  

• krediet geven,  

• aansprakelijkheid,  

• erkenning van inzet voor ieder. 
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De professionele leerzorgschool (planmatige aanpak, vertrekkend vanuit een visie)  
Het opvoedingsproject vanuit contextuele denken en handelen 

• Plaats van de leerstof 

• Het gedeelde ouderschap 

• Gezinsdeskundigheid (inzichten en vaardigheden) 

• Gespreksdeskundigheid en communicatiezorg 

• Ouderondersteuning en kindondersteuning 

• Ouderparticipatie en leerlingenparticipatie (?) 

• Individueel handelingsplan met gezinskenmerken 

• Plan met elementen op elk niveau van ontmoeting 



Het contextuele denken en handelen in het onderwijs: 
1. Wat is het contextuele denken? 

2. Gedrag gedragen door de context (enkele begrippen). 

3. Het contextuele denken in de school. 

4. Exemplarische uitwerking: het rapport en een kijkwijzer. 

 

 

4 casus: 

1. Het meisje dat kapster gaat worden. 

2. Het meisje zonder koek. 

3. De jongen die tattoos krijgt. 

4. De boodschap op het rapport. 
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Exemplarische uitwerking ‘het rapport’ 

vanuit contextuele bril: 

•Transparantie  in de zorglijn op het 

rapport 

•Ontschuldigend werken op het rapport 

•Meerzijdige partijdigheid op het rapport 

 

Kwaliteitsbewaking (exemplarisch): 

•Kijkwijzer ‘het rapport’ 

 

 



Kijkwijzer: Kerncompetentie (basiscompetentie): Rapporteren via rapport aan de ouders 

Naam: ____________________  Datum: _____________ klas: ___________ 

O werkinstrument O zelfevaluatie-

instrument 

O coachinginstrument O evaluatie-instrument 

stap Gedragsindicator of competentie: 

activiteit/verwachting/vaardigheid/kennis/waarde/norm/eigenschap… 

gezien Niet 

gezien 

1 Het eigen aandeel in het rapport was tijdig klaar. 

2  Het leerniveau, aanbod en de behaalde punten (kwalificering) zijn duidelijk. 

3 Het commentaar op het rapport is kort en veelzeggend en professioneel geformuleerd. 

4  De spelling is correct en de stijl is verzorgd. 

5  De correct geformuleerde bijdrage van alle personeelsleden is aanwezig. 

6 De zorglijn (via screening, HP, uitvoering en evaluatie) is aanwezig. 

7  Het rapport heeft een specifiek, individueel karakter. 

8  De taal van de boodschappen is ontschuldigend en verbindend naar kind en ouders. 

9  De boodschappen zijn gekleurd door meerzijdigheid. 

10 Het rapport is verzorgd en in orde met de afspraken. 



Jonas stoort vaak de les.  Het zou goed zijn als er 
thuis ook wordt druk gezet op zijn om zijn gedrag te 
verbeteren. 

Maak deze nota meer ontschuldigend. 
Minder praten en meer opletten! 
Span je meer in! 
Steek een tandje bij! 
Herpak je, jongen! 
Als je zou opletten en meewerken kan je misschien een resultaat 
halen! 
Meer orde in je werk! 

Vaak noteren leerkrachten los van mekaar een nota… , samen ziet het 
er soms zo uit…hoe maak je dit toch meer verbindend? 

De resultaten zijn nog niet schitterend maar veelbelovend.  Fijn 
dat je dit resultaat thuis kan bezorgen. 

Wat denk je van deze boodschap?  Wat zou je veranderen? 

Wanneer heb je het moeilijk om een nota op het rapport te noteren?  Wie kan 
helpen? 


