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Opvoeden doe je niet vanaf  
de zijlijn. Je gaat mee op tocht. 
Je bent tegelijk tochtgenoot 
(het wederkerige) en gids  
(het asymmetrische).
Opvoeden met Don Bosco als gids en tochtgenoot, 

p. 22 – 23
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‘Ik ben ook maar een mens’, is 
een verzuchting die door menig 
leerkracht-opvoeder wel eens in 
de mond genomen wordt. En toch. 
Opvoeding is pas mogelijk wanneer 
jij als volwassene ook echt toont dat 
je een mens bent. Jongeren hebben 
geen behoefte aan een superman 
of -woman, maar aan een mede-
mens, die zich kwetsbaar durft op te 
stellen en met hen een pedagogische 
relatie aangaat.
In die relatie krijgt de jongere het 
gevoel iemand te zijn. Daartoe 
is verbinding nodig. Bij een goed 
contact wordt een relatie geken-
merkt door interesse in de ander, 
positieve betrokkenheid, wederzijds 
vertrouwen, respect voor elkaar. Wat 
je zegt, strookt met wat je doet en 
omgekeerd. Zonder die relationele 
basis van aandacht, authenticiteit en 
bewogenheid kan er niets tot stand 
worden gebracht en pakt de pedago-
gische mayonaise niet.
Jongeren en hun omgeving zijn in 
dat proces volwaardige partners. 
Tegelijk blijft een opvoedingsrelatie 
een ongelijke relatie. Als volwassene 
ben je baken en stootblok voor de 

jongeren. Je rol als opvoeder is niet 
beperkt tot die van welwillende toe-
schouwer aan de zijlijn. Je leeft vóór 
wat jij reeds aan inzichten en waar-
den hebt verworven. Je hebt geen 
andere weg dan het communiceren 
van je eigen levensproject om de jon-
gere het zijne te laten ontwerpen.
Als geen ander heeft Don Bosco 
ingezet op dat partnerschap in het 
opvoedingsgebeuren.

In zijn geest stellen we de kwaliteit 
van de pedagogische relatie centraal.
Het is dus niet meer dan terecht dat 
de eerste van acht katernen die je in 
handen krijgt, daarover handelt.
Vanuit verschillende invalshoeken 
wordt de relatie onder de loep 
genomen. Het zijn geen theoreti-
sche beschouwingen, maar vooral 
verhalen van mensen die met vallen 
en opstaan op weg gaan met jon-
geren. Tochtgenoten voor je eigen 
zoektocht. 
We wensen je veel leesplezier.

BLIK VOORUIT · MARK TIPS, provinciaal

 
VOORWOORD DOOR DE PROVINCIAAL

“Als volwassene ben je baken en 
stootblok voor de jongeren.”
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p. 3 – 7

Verbinden om los 
te laten. Zo vatten 
Leen Fonteyne en 
Stijn Van Eyken 
de pedagogische 
relatiesamen.

p. 19 – 21

In de jeugdhulp jongeren 
voorbereiden om op eigen 
benen te staan, kan enkel 
op maat. Mark Boon hield 
voor ons een dagboek bij.

p. 8 – 9

Wat als de pedagogische 
relatie onder druk komt 
te staan? Don Bosco 
Groenveld getuigt.

DE WEEK VAN

TEAMWORK

TWEESPRAAK
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Quid?
STIJN Het begint bij het woord rela-
tie. Bij een relatie is er steeds sprake 
van een vorm van verbinden. Wat 
in ons werk heel sterk gekenmerkt 
wordt door vertrouwen. Dat is de 
basis wil je überhaupt pedagogisch 
werken. Don Bosco zei: je moet 
Gods liefde voelbaar maken. Niet 
mijn liefde, maar Gods liefde. Want 
mijn liefde heeft altijd beperkingen 
of voorwaarden. 
LEEN Een relatie is in de eerste 
plaats aandacht schenken. Ik denk 
dat we dat allemaal vragen, of we 
nu groot of klein zijn. Als we niet 
gezien worden door de anderen, 
zijn we niemand. En het klopt, in de 
pedagogische relatie gaat het over 
een vorm van zuivere aandacht en 
liefde. Anders dan in bijvoorbeeld 

de relatie die ik als moeder heb 
met mijn zoon. Daar spelen andere 
emoties en verhoudingen. 
STIJN Dat maakt het pedagogische. 
Je probeert het overzicht te be-
waren. Je probeert de gasten iets 
bij te brengen. Soms als voorbeeld, 
soms als stootblok. Je gaat bewust 
om met afstand en nabijheid. Ze-
ker in mijn beginjaren als opvoeder 
was dat niet altijd even makke-
lijk. Als je er met je twee voeten 
inspringt, vergeet je wel eens de 
noodzakelijke afstand te bewaren. 
Andere situaties schrikken je dan 
weer zo af dat je op een te grote 
afstand blijft.

Onvoorwaardelijk
STIJN Je bent er onvoorwaardelijk 
voor de jongeren. Als opvoeder 
moet je met heel je hebben en hou-
den op het internaat zijn als je aan 
het werk bent. Niet evident, je zal 
maar papa of mama zijn en thuis 
een ziek kind hebben. Toch vragen 
de jongens dat. Je voelt dat sterk 
aan als je een paar dagen afwezig 
bent geweest. Dan weet je dat je 
extra tijd moet maken bij je ronde 
om iedereen slaapwel te wensen. 

TWEESPRAAK

 
VERBINDEN OM LOS TE LATEN

Opvoeden 
is loslaten. 
Dit creëert 
een gezonde 
afstand, 
zonder het 
verbindende 
in de weg te 
staan. 
Stijn  

Van Eyken

Eén vraag, twee ervaringsdeskundigen.  

Meer heeft een goed gesprek niet nodig. Rond  

de tafel zitten Leen Fonteyne, directrice van  

Don Bosco BuSO in Halle, en Stijn Van Eyken, 

directeur van het internaat Don Bosco Woluwe. 

Na een korte kennismaking valt de vraag: 

hoe definiëren jullie de pedagogische relatie? 

Een kleine drie uur later toont de klok zich 

onverbiddelijk. Enkele fragmenten.
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Het onvoor
waardelijke 
van de 
pedagogische 
relatie 
blijkt voor 
mij uit het 
steeds weer 
openstaan 
voor iedere 
leerling.
Leen 

Fonteyne

LEEN Het onvoorwaardelijke van de 
pedagogische relatie blijkt voor mij 
uit het steeds weer openstaan voor 
iedere leerling. Het is menselijk: ze 
komen nog maar binnen in de klas 
of in het werkhuis en je vormt je 
als leerkracht al een beeld. Vaak vol 
vooroordelen op basis van uiterlijk-
heden en gedrag. Openstaan wil 
zeggen dat je dat eerste beeld aan de 
kant schuift. 
STIJN Vanuit dat perspectief kregen 
wij van onze vroegere directeur Alix 
Cloutte nooit te horen wat de even-
tuele problematiek was van nieuwe 
internen. Iets wat ik steeds beter 
begrijp. Je moet met z’n twee sowie-
so een ontdekkingsfase door. Bouw 
eerst aan je relatie en dan komt al de 
rest vanzelf op tafel.
LEEN Dat laatste klopt ook bij ons. In 
het Buitengewoon Onderwijs wordt 
je snel met je neus op de si tuatie van 
leerlingen geduwd.  
Als het vertrouwen er is, zijn ze 
een open boek. Terwijl ik me niet 
kan voorstellen dat ik in mijn eigen 
schooltijd ooit persoonlijke gebeur-
tenissen zou gedeeld hebben met 
mijn leerkrachten.

Oprecht en eerlijk
LEEN Vaak denken mensen dat je veel 
geduld moet hebben in het Buiten-
gewoon onderwijs. Och God och He-
rekes, klinkt het dan. Het enige ant-
woord dat ik dan kan geven is: iedere 

job heeft voor- en nadelen, zeker. 
Zelf sta je daar immers niet bij stil. 
Je doet je ding als de persoon die 
je bent. Met andere woorden, in de 
pedagogische relatie laat je jouw 
persoonlijkheid zien. Dat kan niet 
anders. Onze leerlingen maak je op 
dat gebied niets wijs.
STIJN Zij verwachten dat je au-
thentiek, eerlijk en oprecht bent. 
Als je begint te doen alsof, ben je 
verloren. Dat kennen ze al heel 
hun leven. Maar misschien nog 
belangrijker, dat is ook niet wat jij 
hun wil meegeven. Als opvoeder 
verlang jij hetzelfde. Je probeert 
een context te creëren waarin een 
jongere zichzelf mag en kan zijn. 
STIJN Al moet je de jongere daarin 
ook beschermen. Of beter, de 
jongere leren hoe uiting te geven 
aan die eerlijkheid. Onze jongens 
en meisjes hebben het hart op de 
tong. Het floept eruit met de beste 
bedoelingen. En meestal is het 
zo waar wat ze zeggen. Door hun 
eerlijk en oprecht zijn, kunnen wij 
als opvoeder geen betere spie-
gel krijgen. Maar met de manier 
waarop, maken ze vaak brokken. 
Niet iedereen kan daar even goed 
mee om.
STIJN Die directheid apprecieer 
ik enorm en heeft me als mens 
heel veel geleerd. Waar ik vroeger 
zelf nog al eens bochtjes durfde te 
nemen, ben ik vandaag veel meer 
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rechttoe rechtaan. Het is te nemen 
of te laten. Ik zeg dikwijls al la-
chend: ‘Ik kom uit Woluwe. Leer  
er mee leven.’ Mijn vader heeft 
daar nog altijd last mee.

Grenzen stellen
LEEN Ooit ben ik gestalkt door 
een leerlinge. Zij stond plots voor 

mijn deur. Ik heb heel duidelijke 
grenzen moeten stellen. Mijn 
deurbel is mijn bel. Mijn straat 
is mijn straat. Daar hoef jij niet 
te zijn. Want ook al bewaar jij 
als opvoeder zelf afstand, soms 
komen leerlingen te dichtbij. Je 
moet lijnen trekken. Al was ik ook 
de eerste om tegen het meisje te 
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zeggen: je mag altijd met je vragen 
bij mij terecht.
STIJN Zo moeten wij op internaat 
steeds opletten dat we geen ouder 
worden van onze gasten. Soms leeft 
die verwachting. Zeker mama’s dur-
ven dat al eens te zeggen: mijn zoon 
heeft een papa nodig in zijn leven. 
Maar ook naar sommige jongeren is 
die grens nodig. En dat kan subtiel. 
Een aantal van onze jongeren heb-
ben hun vader verloren. Hun foto 
staat op een kast in mijn bureau. In 
een gesprek vraag ik dan: wat zou je 
vader nu zeggen? 
LEEN Ik denk dat je het ‘te dichtbij 
komen’ op internaat veel meer 
moet bewaken. Op school heb je 
de schoolbel. De schoolse context 
en structuur creëren sowieso meer 
afstand. Zeker in het secundair 

onderwijs. Steeds andere lessen, 
steeds andere leerkrachten.
STIJN In die zin is bij ons het team 
heel belangrijk. Als een relatie 
tussen een jongere en jou onge-
zond dreigt te worden, en dat kan 
zo groeien zonder dat je het altijd 
dadelijk in de gaten hebt, heeft je 
team de plicht om grenzen aan te 
geven. Je moet elkaar coachen in 
dat evenwicht tussen afstand en 
nabijheid.

Loslaten
LEEN Je biedt structuur en probeert 
consequent te zijn, maar je moet 
ook redelijk zijn. De ene leerling is 
de andere niet. Wat past in de ene 
situatie, past niet in de andere. Je 
kan niet alles sturen. Een leerling 
heeft het recht fouten te maken. 

In hun eer lijk 
en oprecht 
zijn, kunnen 
wij als 
opvoeder geen 
betere spiegel 
krijgen.
Leen 

Fonteyne
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Sommige dingen moet de jongere 
nu eenmaal doorleven om mee te 
pakken voor de rest van zijn leven. 
Dat is een kwestie van vertrouwen. 
STIJN Opvoeden is loslaten. Je 
begeleidt een jongere tot vrijheid 
en verantwoordelijkheid. Je gaat 
samen op pad richting zelfstandig-
heid: van voordoen, over samen 
doen naar laten doen. Vanaf dan 
moet de jongere zijn eigen weg 
gaan. Dat creëert een gezonde 
afstand, zonder het verbindende in 

de weg te staan. Integendeel,  
de beperkte tijdspanne dwingt je 
om er nog sterker op in te zetten. 
LEEN Voor mij is loslaten ook 
aanvaarden dat niet alle verhalen 
succesverhalen zijn. Sommige 
jongeren moet je vroegtijdig los-
laten. Wat niet wil zeggen dat je ze 
op straat zet of in de goot gooit. Je 
gaat op zoek naar een ander anker-
punt voor die specifieke jongere. 
Je zet een stap opzij. Je laat het 
over aan mensen die een andere 
deskundigheid hebben.

Inspiratiebronnen
LEEN Je leert van de mensen die 
op je pad komen. Mijn eerste 
voorbeelden zijn enkele leerkrach-
ten. Onze strenge geschiedenis-
leraar, tekenleraar Pietje Potlood, 
maar ook nog anderen. Het waren 
allemaal opvoeders die iets te ver-
tellen hadden, die persoonlijkheid 
hadden en die ons aandacht en 
vertrouwen schonken. Don Bosco 
leerde ik pas later kennen.
STIJN Ik kan veel van die voor-
beeld  figuren opnoemen. Ik denk 
spontaan aan enkele salesianen. 
Het zijn spiegels voor mij.  
Net als Don Bosco en Jezus. En 
hoe sterk ik me ook als zestien-
jarige heb afgezet tegen mijn vader, 
de keuzes die ik vandaag maak, 
gaan terug op wat ik van hem ge-
zien, gehoord en geleerd heb.

LEEN FONTEYNE
Directrice BuSO 
Don Bosco Halle 
(type 1 en 3),  
een school voor  
leerlingen met 
emotionele moeilijk-
heden of een licht 
mentale beperking. 
50 jaar. 
Gehuwd met Filip; 
mama van Rune.
Speelt cello en doet 
aan yoga.

STIJN VAN EYKEN
Internaatsbeheerder 
Don Bosco Woluwe, 
een leefplaats voor 
46 jongens uit 
Groot-Brussel.  
Met speciale aan-
dacht voor kansarme 
jongeren. 
Begeleider bij 
Jongerenparochie 
Oud-Heverlee
38 jaar
Houdt van drummen, 
koken en reizen. 
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Ken je het gevoel wanneer je een ongeluk 
ziet gebeuren en je machteloos moet toe-
kijken? Of de kriebel in je buik wanneer je op 
een balk je evenwicht verliest en dreigt naar 
beneden te vallen? Het beklemmende gevoel 
je greep te verliezen over zaken die 
je onder controle had? Zo kun je het 
gevoel omschrijven dat in 2008 aan-
wezig was bij ons, leerkrachten en 
directie van Don Bosco Groenveld.

Onze autonome BSO-school was 
sterk gegroeid in leerlingen aantal. 
Op zich geen probleem, ware 
het niet dat tegelijk het grens-
overschrijdende gedrag en de uit-
gesproken hulpvragen van jongeren 
exponentieel toe namen. Bestaande 
procedures, die jarenlang hun dienst 
bewezen hadden, boden plots geen 

houvast meer. Schoolreglement, afspra-
ken, sancties, tuchtmaatregelen; niets 
leverde nog een gewenst resultaat op. 
Leerlingen haakten af, het pest gedrag 
nam toe, leerkrachten werden ziek en 
voelden zich onveilig. Het leerkrachten-
lokaal werd gevuld met klaagzang.

Een delegatie van leerkrachten, onder-
steunend personeel en directieleden ging 
de uitdaging aan. Onder de deskundige 
leiding van prof. Dr. Franky D’Oosterlinck, 
RUG, hertekenden we onze missie en het 
schoolbeleid. Heilige huisjes werden tot 
op de fundamenten gesloopt om ze steen 
voor steen opnieuw op te bouwen. Wat is de 

missie? Het profiel van de leerling 
en de leerkracht? De optimale op-
bouw van het organogram? Welke 
accenten kleuren ons opvoedings-
project? Welke vaardigheden en 
attitudes zijn onmisbaar voor de 
begeleiding van onze doelgroep? 
Dat intensief denkproces resul-
teerde in een duidelijke visie, in 
beleidsopties en in oplossingsstra-
tegieën op maat van leerlingen en 
de medewerkers.

Vandaag, zeven jaar later, is onze 
missie levende materie en een 

TEAMWORK

 
DE PEDAGOGISCHE RELATIE ONDER DRUK
Don Bosco Groenveld stond in 2008 

voor een kantelmoment. Het was kiezen 

tussen het roer in handen geven van 

jongeren die niet tot leren kwamen of 

het schip stilleggen, de koers hertekenen 

en het roer met visie opnieuw stevig in 

handen nemen. Een gewaagd project 

want het betekende zekerheden in 

vraag stellen en onbewandelde paden 

verkennen.

Kwaliteitsvol 
onderwijs in 
combinatie 
met een 
gedurfd 
afgebakend 
zorgbeleid.
Don Bosco 

Groenveld



9

houvast voor leer lingen en leerkrachten. De 
vertaling naar het schoolbeleid is gericht op 
het aanbieden van kwaliteitsvol onderwijs 
in combinatie met een gedurfd, afgebakend 
zorgbeleid. Dankzij de consequente aandacht 
voor ieders wel bevinden komen leerlingen in 
school opnieuw tot leren en leerkrachten tot 
lesgeven.
Uiteraard gaat dit beleid gepaard met een 
investering in mensen, middelen én infra-
structuur. Enkele voorbeelden: opleiding in 
de verbale interventiemethodiek ‘Life Space 
Crises Intervention’, coaching van leerlingen 
en collega’s, vluchtheuvels voor leerlingen 
(time-in), een eenduidig stappenplan bij inci-
denten, het inrichten van een time- out lokaal.
Tevens werd het opvoedingsproject vertaald 

naar de concrete context van onze school. 
Vier universele noden, gebundeld in ‘the 
Circle of Courage’ vormen de waarden van het 
project, dat als toetssteen gehanteerd wordt.

 › Verbondenheid: de behoefte aan steu-
nende personen is universeel. Of je nu 
actief bent als leerkracht of als leerling je 
weg zoekt, wie zich welkom en gedragen 
weet, krijgt vleugels.

 › Zelfontplooiing: het mogen ontwikke-
len van vaardigheden, talenten en kennis. 
Waar je mag ervaren dat men in je moge-
lijkheden gelooft, groeit je vertrouwen in je 
zelfwaarde en durf je uitdagingen aan.

 › Onafhankelijkheid: het groeien in auto-
nomie en verantwoordelijkheidszin. We 
geloven niet in blinde gehoorzaamheid, 
noch in controle, maar bieden kansen om 
eigen meningen te vormen en engagement 
op te nemen.

 › Altruïsme: iets mogen betekenen voor de 
andere, de kans krijgen om ‘goed’ te doen, 
mogen ervaren dat ‘leven geven’ doet leven. 
Dankzij dergelijke ervaringen bieden we 
de kans om het eigenbelang te overstijgen 
en deel te vormen van een groter geheel.

Die waarden zijn een concretisering van het 
opvoedingsproject van Don Bosco: opvoeden 
tot vrijheid, verantwoordelijkheid, verbon-
denheid en zingeving.
De reflectieperiode en hertekening van het 
project van Don Bosco Groenveld vormde 
een kantelmoment voor het huidige school-
klimaat.

www.dbgroenveld.be
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AAN DE SLAG

NIEUWE AUTORITEIT

Haim Omer biedt ouders, leraren en hulp-
verleners een opvoedingshouding aan die 
past binnen een vrije en pluralistische 
samenleving waarin het gezag enorm aan 
kracht heeft ingeboet. Hoe creëer je voor 
jongeren een veilige omgeving om te groeien, 
waarbinnen vrijheden zijn en er ruimte is 
voor positief contact met volwassenen?  
Hoe gaat een organisatie om met zijn mede-
werkers zodat zij zich gesteund voelen en 
met plezier naar hun werk gaan?

VOORDOEN IN DIALOOG

Wat zijn de mogelijkheden en de beperkin-
gen van pedagogische relaties? Hoe kunnen 
we ze vandaag concreet vormgeven? Welke 
verantwoordelijkheid heeft de opvoeder? 
Wat is een goede balans tussen afstand en 
nabijheid? Tegen welke maatschappelijke 
tendensen moeten we ons afzetten en hoe 
doen we dat?
Dit boek bundelt een aantal artikels die 
antwoor den bieden op deze vragen en een 
aantal concrete getuigenissen over het aan-
gaan van pedagogische relaties in de praktijk. 

DON BOSCO VORMING & ANIMATIE, Voordoen 

in dialoog. Aandacht voor een kwaliteitsvolle 

pedagogische relatie, 2011 , 176 P.

OMER, Haim, Nieuwe autoriteit. Samenwerken 

aan een krachtige opvoedingsstijl thuis ,  

op school en in de samenleving , 2013, 272 P.
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OPGROEIEN

Deze website voor kinderen, jongeren, ou-
ders, opvoeders en leerkrachten is ontstaan 
in samenwerking met het Expertisecentrum 
Opvoedingsondersteuning, de Opvoedings-
lijn, de Opvoedingswinkel en Kind & Gezin. 
Ze biedt antwoorden op veelgestelde vragen 
over de thema’s ‘opvoeden en opgroeien, 
gezin en relaties, werk, school en opvang, 
gezondheid en vrije tijd’ en bevat ook een 
activiteitenkalender, een videobibliotheek 
en boekentips.

Op http://opgroeienblog.wordpress.com 
schrijven onderzoekers over het reilen en 
zeilen in de wereld van onderzoek naar de 
ontwikkeling van kinderen en adolescen-
ten thuis en op school. Zij maken deel uit 
van SOKA, de onderzoeksgroep School- en 
Ontwikkelingspsychologie van Kind en 
Adolescent aan de KU Leuven. Onder werpen 
die o.a. aan bod komen zijn: preventie van 
gedragsproblemen, eenzaamheid, studie-
keuze, zelfwaardegevoel, pesten, leerlingen-
evaluatie …
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Gieter

giet er

wat water rond

dan groeit

het kwetsbaar riet

vanuit vruchtbare grond

de hoogte in

dan bloeit

het jonge groen

geleidelijk aan open

zoals ook jongeren doen

die hunkeren en hopen

dat je hen raakt en boeit

met woorden en gebaren

discreet van aan de zijlijn

zodat ze zelf ervaren

wie ze in wezen zijn

giet er 

wat water rond

 

HVP
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Riet en Gieter

een vreemde combinatie

zo op het eerste gezicht

een rietstok naast een gieter

een bron van inspiratie

een beeld voor evenwicht

profeet versus pallieter

het riet eerder timide

gereed om op te schieten

om hoe dan ook te groeien 

de gieter heel solide

gemaakt om te begieten 

en plantjes te besproeien

het riet fijn en fragiel

maar lenig ook en buigzaam

nog jong en vlug onthutst

de gieter het profiel 

van degelijk en duurzaam

al oud en wat geblutst

hoe teer oogt elk jong leven

dat snakt naar lucht en water

naar zuurstof, voedsel, licht 

wat kun je beter geven

dan liefde, hoop voor later

en soms wat tegenwicht

 

HVP
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                 03
Lucas (11j.) is zijn jas vergeten  
in de klas. Het is erg koud buiten.  
De afspraak is echter duidelijk:  
tijdens de speeltijd mag je niet in  
de gangen en klassen komen.

› IK KIES VOOR de regels 
 Lucas

02
Ook al mag dit niet, Ilian (18j.) zit 
bij iemand anders op de kamer 
tijdens de studietijd. Hij troost 
Mohammed (17j.), wiens liefje het 
die dag heeft uitgemaakt. 

› IK KIES VOOR de regels 
 Ilian

DOEPAGINA’S

 
DILEMMA’S

Als opvoeder bied je kinderen en jongeren structuur. Regels 
consequent toepassen zorgt voor veiligheid en zekerheid. 
Aan de andere kant ga je als opvoeder maximaal uit van het 
individuele kind. Dat is de basis van een hartelijke vertrou-
wensband. Makkelijk gesteld, maar soms laat de situatie het 
niet toe beide principes waar te maken. Wat doe jij in onder-
staande situaties? Kies jij voor de strikte toepassing van de 
regels? Of laat je je leiden door de concrete leerling?

01
Je bent op uitstap met de oudste kleuters. 
‘Op straat stappen we per twee en geven we 
elkaar een handje.’ Youssef (5j.) wil Kelly (5j.) 
geen hand geven. ‘Dat mag niet van papa.’

› IK KIES VOOR de regels 
 Youssef 
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04
Leefgroepregel 3: je blijft aan tafel 
zitten tot iedereen klaar is. Maite 
(8j.) en Lars (9j.) zijn opvallend 
traag aan het eten. Jolien (10j.) 
staat op ontploffen. ‘Mag ik 
alsjeblief van  tafel gaan?’

› IK KIES VOOR de regels 
 Jolien

05
Bart (14j.) is voor de derde keer op twee weken tijd 
te laat op school. Dat betekent strafstudie. Je ziet 
hem hevig puffend toekomen met een lekke band.

› IK KIES VOOR de regels 
 Bart

            06
Tisja (15j.) heeft twee weken 
huisarrest. Na één week, waarin  
ze zich voorbeeldig heeft 
gedragen, vraagt ze of ze toch 
naar het verjaardagsfeestje van 
haar beste vriendin mag gaan.

› IK KIES VOOR de regels 
 Tisja

      07
De bel gaat. Je bent iets vergeten 
in het leraarslokaal. Je vraagt de 
klas om vijf minuten stil te blijven 
wachten in de rij. Wanneer je 
terug  komt, zie je Fien (ADHD, 13j.) 
druk met een bal spelen.

› IK KIES VOOR de regels 
 Fien
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Mark Boon werkt als hoofd-

begeleider in Don Bosco 

Vremde. Hij leidt het team 

dat de jongens voorbereidt 

om op eigen benen te staan: 

kamertraining, studiowerking en 

begeleid zelfstandig wonen. Hij 

hield voor ons een dagboek bij. 

Maandag
Net de nacht gehad. De jongens 
zijn naar school. Ik werk nog een 
paar klusjes af en bel het labo voor 
het ophalen van een urinestaal. 
Het gebruik van cannabis blijven 
we bij bepaalde jongens op de voet 
volgen. Om 9.20 uur kan ik naar 
huis.
Niet voor lang want om 16.00 uur 
begint mijn volgende dienst. Van-
avond begeleid ik de jongens op 
studio. Bassie kookt voor mij. Het 
is voor hem een oefening en het 
biedt me de gelegenheid om stil 
te staan bij zijn functioneren. Hij 
zit wat in de put. In zijn zoektocht 
naar een woonst liep hij weer 
een ontgoocheling op. Ik besluit 
het onderwerp nog even te laten 
rusten. We praten over een steeds 
terugkerende vraag van Bassie: 

hoe geef ik me een houding in het 
bijzijn van meisjes? Ik ben blij te 
horen dat hij een ruzie met een 
meisje uit zijn klas kon bijleggen. 
Goed voor zijn zelfvertrouwen en 
zijn zelfbeeld. Ik breng het gesprek 
op zijn zoektocht naar een woon-
plaats. Hij ziet in dat het niet loont 
om te mikken op een studenten-
kamer waar domiciliëring niet 
mogelijk is en OCMW-steun dus 
niet haalbaar. Afwas en opruim 
zijn ondertussen achter de rug. 
Tussendoor geef ik hem mee hoe 
je best een kookvuur proper maakt. 
Bassie is weer een stapje verder op 
de weg naar zelfstandigheid. 

DE WEEK VAN.. .

 
DE WEEK VAN MARK BOON

We spreken af 
hem goed te 
ondersteunen 
en tegelijk 
hem vooral 
zelf initiatief 
te nemen. 

MAANDAG
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Dinsdag
Ik ben trots op mijn team. Het 
draagt collegialiteit en professio-
naliteit hoog in het vaandel. Deze 
namiddag hebben we een verga-
dering. We bespreken het traject 
van Abdulah. Tot voor kort was 
hij onze ‘modeljongen’. Altijd met 
alles in orde en ook op school liep 
alles prima. De laatste dagen mer-
ken we echter dat hij onrustig is. 
Als niet-begeleide minderjarige 
kreeg hij recentelijk te horen 
dat hij (voorlopig) in België mag 
blijven. Dat opent perspectieven. 
Nu kan voor hem plots alles niet 
snel genoeg gaan. Hij wil hier 
weg en op zijn eigen benen staan. 
Zo dreigt hij echter belangrijke 
stappen over te slaan en hals-
over-kop beslissingen te nemen 
die achteraf in zijn nadeel kunnen 
werken. Temporiseren is dus 
het ordewoord. Eerst moet een 
aantal zaken geregeld worden: een 
woonst zoeken, contact opnemen 

met OCMW voor leefloon en  
huur subsidie, werk zoeken …  
We spreken af hem goed te onder-
steunen en tegelijk hem vooral zelf 
initiatief te laten nemen. 

Woensdag
Normaal heb ik geen dienst maar 
ik spring in voor een zieke collega. 
Gisteren schold Davy mij uit om-
dat ik hem een opmerking gaf over 
het binnenlopen in een andere 
studio. Nu hij rustig is kom ik er op 
terug. Ik probeer hem duidelijk te 
maken dat hij wel boos mag zijn, 
maar dat het ook belangrijk is hoe 
je zulke emotie naar buiten brengt. 
De boodschap komt over. Davy wil 
er iets aan doen en we spreken af 
dat we hem daarbij zullen helpen. 

Donderdag
Vandaag heb ik dienst op de 
kamertraining. Olverd laat me 
trots de inhoud van zijn keuken-
kasten zien. Ook zijn kleerkast 

Een 
volgehouden 
aanpak loont 

DINSDAG
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ligt er netjes bij. De laatste tijd 
benadert hij me enthousiast om 
zijn verhaal te doen. Vaak heb ik in 
de loop van zijn traject met hem 
in de clinch gelegen. Nu blijkt dat 
een volgehouden aanpak loont. 
Het is dikwijls balanceren op het 
slappe koord om de jongens op het 
goede spoor te krijgen. Bij Olverd 
werkt het. Hij toont nieuw elan en 
enthousiasme die hem brengen tot 
positieve acties, waarvoor hij een 
pluim krijgt. Dat zorgt dan weer 
voor meer engagement en weer 
een pluim … Het leert hem hoe 
inzet beloond wordt. Nu is het zoe-
ken om het evenwicht te bewaren 
want in deze fase is dat nog fragiel. 

Vrijdag
Morgen vertrekt Jacky. We hebben 
momenteel geen plaatsen vrij in 

begeleid zelfstandig wonen en 
oriënteren hem dus naar een ex-
terne dienst. Ik zeg hem dat ik het 
jammer vind dat hij vertrekt en dat 
ik hem zal missen. ‘Echt?’, klinkt 
het, vol ongeloof. Ik verzeker hem 
dat ik het meen en dat ik hem het 
allerbeste wens. De schittering 
in zijn blik als hij hoort dat je om 
hem geeft… Dat zijn de kleine 
dingen die deze job uniek maken. 
Zij vormen de drijfkracht die me 
voortstuwt.

WOENSDAG

VRIJDAG

DONDERDAG
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• De koffieraad
Op een middag stap ik de 

basisschool te Heverlee binnen met 
één vraag op mijn lippen: ‘Kun je 
opvoeden zonder straf?’ Directeur 
Carine steekt meteen van wal:  
‘Je zorgt dat je niet in een situatie 
komt waarin je moet straffen. In het 
begin maak je duidelijke afspra-
ken, je past die consequent toe 
en je houdt de kinderen zo zinvol 
mogelijk bezig.’ Ze blijft echter 
realistisch: ‘Sommigen hebben meer 
nodig. Dat is niet noodzakelijk straf. 
Je kunt een moeilijk kind even van 
de speelplaats halen en het binnen 
laten spelen met rustige kinderen. 
Of je kunt het niet-schoolse taken 
laten uitvoeren.’ In het leraars-
lokaal waaien de collega’s intussen 
binnen. Een juf opent met een flinke 

quote: ‘Straffen en belonen gaan 
altijd samen. Je probeert een kind 
vooral te belonen als het flink is en 
geeft het geen aandacht meer als 
het stout is.’ Een collega vult aan: 
‘Een humoristische opmerking 
volstaat veelal. Zo krijgen kinderen 
een tweede kans. Als iemand zich 
dan toch nog ongepast gedraagt, 
moet je wel straffen.’ Een meester 
merkt nuchter op: ‘Dat doe je best 
niet impulsief maar doordacht. 
Je geeft een constructieve straf 
die te maken heeft met wat het 
kind mispeuterd heeft en die 
daarmee in verhouding is.’ Een 
kleuterjuf geeft een voorbeeld 
vanuit eigen ervaring: het kind 
zelf laten schoonmaken wat het 
vuil gemaakt heeft. Haar collega 
voegt eraan toe dat bij kleuters 
herhaling zeer belangrijk is tot ze 
weten wat moet en wat niet mag 
want de eerste levensjaren wordt 
de plooi gelegd. Het korps besluit 
eensgezind dat opvoeden best lukt 
wanneer leerkrachten op dezelfde 
lijn staan en ook de ouders erin 
meegaan. 
We zijn benieuwd wat Don Bosco 
hierop te zeggen heeft.

Je zorgt dat 
je niet in een 
situatie komt 
waarin je moet 
straffen.
De koffie-

raad van 

basisschool 

Don Bosco 

Heverlee

DE KOFFIERAAD

 
KAN OPVOEDEN ZONDER STRAF?



23

De beste  
straf is degene 
die je niet 
moet geven.
Don Bosco 

  

 
GEEFT OUDERS BETREKKEN MEERWAARDE?De mening van enkele leerkrachten  
van de Don Boscobasisschool uit Heverlee

• Don Bosco 
Natuurlijk kun je dat. Heel 

mijn ‘preventief systeem’ heb ik juist 
ontwikkeld om zonder dreigen en 
straffen te kunnen opvoeden. Als je 
me vraagt welke de beste straf is die 
je kunt geven, dan antwoord ik: ‘de 
beste straf is degene die je niet moet 
geven.’
Is dat naïef. Ik denk het niet. De 
straatjongens met wie ik werk, zijn 
zeker geen doetjes! Ik weet dus goed 
dat opvoeden soms heel lastig is, 
maar ik geloof niet dat straffen helpt. 
Integendeel. Een jongere voelt zich 
vaak vernederd of gekwetst door een 
straf. Straf weegt op de relatie tussen 
jou en de jongere en schaadt het 
vertrouwen. Dat herstellen vraagt 
veel tijd en energie. Is het ook niet zo 
dat je soms straft omdat je zelf boos 
bent of je machteloos voelt? Maar 
woede is een slechte raadgever en 
straf helpt meestal niet om opnieuw 
vat te krijgen op de jongere. 
Let op, niet straffen betekent niet dat 
je zomaar alles toelaat. Je moet het 
gedrag van jongeren geregeld bijstu-
ren. Alleen hoef je daarvoor lang niet 
altijd te straffen. De kunst is om zo 
met jongeren om te gaan dat je hen 

tijdig kunt aangeven dat ze over de 
grens (dreigen te) gaan. Maak ook 
duidelijk waar die grenzen liggen 
en blijf dat voldoende herhalen. Ze 
zijn nu eenmaal jong en impulsief. 
Nog wat tips? Richt je vooral 
op wat jongeren goed doen en 
bevestig dat. Geef hun de kans 
verantwoordelijkheid te nemen 
in wat hen aanspreekt. Vaak loopt 
het immers fout omdat ze zich 
vervelen of het gevoel hebben dat 
ze niets goed doen. 
Een laatste gedachte: gedrag van 
jongeren is een boodschap, hoe 
onhandig zij die ook geven. Wie 
de boodschap goed ontcijfert, 
heeft meestal geen straf nodig als 
antwoord.

Wat is jouw mening?  

opvoeden zonderstraf   

@donbosco.be
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DE BRIL VAN ROGER BURGGRAEVE

 
DE BRIL VAN ROGER
Waarin verschilt de pedagogische  

relatie van andere relaties? 
Het begrip ‘pedagogisch’ is erg bepalend in 
deze relatie. De jongere is niet je gelijke. In 
Eigentijdse Jeugd gingen we er steeds van uit 
dat de relaties die we met jongeren aangin-
gen principieel eindig en begrensd waren. 
Je moet heel waakzaam blijven om nooit de 
‘asymmetrie’ uit het oog te verliezen. In een 
pedagogische relatie gaat het niet om jou als 
opvoeder. Het gaat om de jongere en zijn ont-
wikkeling. Daarin vervul jij een dienende rol.

Wat is het doel van  

de pedagogische relatie?

Deze relatie schept ruimte waarin de jongere 
kan groeien. We spreken van een warm, 
hartelijk, en familiaal klimaat. Binnen deze 
ruimte leer je hem om, rekening houdend 
met zijn draagkracht en maturiteit, zijn 
verantwoordelijkheid op te nemen. Als hij 
afspraken niet nakomt dan spreek je hem 
daarop aan. Je doet dat op een redelijke 
manier en met ruimte voor een wederwoord. 
Je bent een ‘stootblok’ bij hun volwassen 
worden. Dat is opvoeden. Eigenlijk ben je 
verantwoordelijk voor de verantwoordelijk-
heid van de ander. 
Waar je voor opkomt is niet willekeurig. Het 
gaat om regels die je samen deelt, een soort 

gemeenschappelijk moreel universum van 
menswording. Verschillen in cultuur of aan-
voelen van waarden zijn geen excuus om dat 
niet te doen. Het is belangrijk zowel met de 
jongere als met collega’s daarover in gesprek 
te gaan. De opvoedingsgemeenschap komt 
op voor bepaalde waarden in het groeien naar 
een menswaardig bestaan. Het gaat om heel 
concrete dingen zoals het respect voor de 
spullen van een ander of op tijd komen. Op die 
regels ben je als opvoeder ook zelf aanspreek-
baar. Je kunt niet verwachten dat jongeren 
doen wat jij niet bereid bent zelf te doen.

Don Bosco zegt: zonder vertrouwen geen 

opvoeding. Wat bedoelt hij daarmee?

Jongeren gaan mee in wat je aanbiedt omdat 
ze je vertrouwen. Dat is een grote verantwoor-
delijkheid! Vertrouwen is niet hetzelfde als 
vertrouwelijkheid. Niet alles moet gedeeld 
worden. Vertrouwen gaat over op elkaar kun-
nen rekenen. Het vertrouwen van de opvoeder 
gaat aan dat van de jongere vooraf. De jongere 
moet dat niet eerst verdienen. Je gaat met de 
jongere op stap en toont je betrouw baar. Dat 
is zeer concreet: de leraar in de werkplaats die 
er als eerste is en als laatste weggaat, die over 
de veiligheid waakt en daarom niet toestaat 
dat met materieel gespeeld wordt, die interes-
se toont voor wat de jongere bezighoudt. Als 
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jongeren dat ervaren, staan ze open voor wat 
de opvoeder inbrengt. 

Het vertrouwen van de jongere 

verwerven is niet altijd gemakkelijk.  

Hoe doe je dat?

Misschien leggen we daarvoor vandaag wel 
net iets te veel gewicht bij de individuele op-
voeder. Door ouder, opvoeder, leerkracht te 
worden ontvang je samen met je verantwoor-
delijkheid een vertrouwen dat aan 
je rol voorafgaat. Natuurlijk moet 
je dat gekregen vertrouwen ook 
realiseren, maar je moet het niet 
eerst verdienen. Het feit dat je er 
lang niet altijd in slaagt dat ten 
volle waar te maken doet daaraan 
niets af. We moeten ons trouwens 
hoeden voor een opvoeder die 
volmaakt zou zijn. Hoe kan een 
jongere ooit leren omgaan met zijn 
eigen beperkingen met volmaakte 
opvoeders als model?
We dreigen het belang van de 
opvoedende gemeenschap uit het 
oog te verliezen. Er wordt zoveel 
nadruk gelegd op interindividu-
ele relaties dat we vergeten hoe 
dragend en complementair we als 
groep zijn. Denk aan het verhaal 

van de barmhartige Samaritaan. Hij wordt 
geraakt en neemt zijn verantwoordelijk-
heid op, maar hij doet dat niet alleen! Hij 
deelt zijn verantwoordelijkheid door de 
gekwetste naar de herberg te brengen, dat 
een instituut is, en door de herbergier, die 
een professional is, op te dragen voor de man 
te zorgen. Hij betaalt hem daar trouwens 
voor. Hij belooft terug te keren en laat zo zijn 
verantwoordelijkheid niet los. Het verhaal 

gaat niet over een soort altruïstisch 
heroïsme. Er zit veel realisme in. 
Wat de Samaritaan kan doen, is be-
grensd. Mochten er nog slachtoffers 
aan de kant gelegen hebben dan had 
hij ze niet allemaal kunnen helpen. 
Hij heeft maar één ezel. Zijn leven 
blijft ook belangrijk: hij zet zijn weg 
verder om zijn zaken te behartigen 
en komt pas later terug. 

Nog een laatste gedachte?

We moeten ons hoeden om ons te 
verschuilen achter onze profes-
sionaliteit. De ander is dan geen 
gesprekspartner meer, maar degene 
voor wie je bepaalt wat goed voor 
hem is. Welke inspanning doe je dan 
nog om het echte verhaal van de 
ander te leren kennen?

Roger Burggraeve is salesiaan van Don Bosco  

en prof. em. aan de KUL met jarenlange ervaring 

in het jongerenwerk. We vragen hem om zijn kijk 

te geven op de pedagogische relatie.

Het vertrouwen 
van de 
opvoeder gaat 
aan dat van 
de jongere 
vooraf. De 
jongere moet 
dat niet eerst 
verdienen.

Roger  

Burggraeve
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Wat maakt iemand tot een  

aangename leerkracht en waarom?

ANNABEL  Iemand die niet te streng is natuur-
lijk, en liefst met een boeiend vak. ANDREAS  Ik 
vind de manier van lesgeven belangrijk. Stop 
leuke dingen in je les en doe niet zomaar 
gewoon je ding. MAYA  Het is veel fijner als we 
zelf eens iets mogen doen of als de leerkracht 
af en toe een grapje maakt. EVA  Het is ook su-
per als de leerkracht zelf opgewekt is. Als je 
op maandagochtend eens met tegenzin in de 
les zit, kan het deugd doen als de leerkracht 
je kan laten glimlachen.’

Hoe goed kennen jullie de  

leerkrachten? En omgekeerd,  

kennen de leerkrachten jou?

EVA  Van sommige leerkrachten weet ik wel 
waar ze wonen. ANOUK  Zij weten van ons 
vooral hoe we ons gedragen in de klas (ge-
lach). Bij aanvang van het schooljaar vragen 
ze vaak veel over onszelf, maar omgekeerd 
weten wij eigenlijk niet zo veel. ANNABEL  Dat 

is op zich niet erg. Ik houd school en thuis 
liever gescheiden. Als ik wat kwijt wil dan 
zal ik de stap naar de leerkracht wel zetten.

En kan dat dan? Hebben jullie het gevoel 

dat er ruimte is voor een goed gesprek? 

ANDREAS  Ik zou toch eerst naar mijn vrienden 
stappen. ROBIN  En daarna naar de titularis 
want die kent je toch het best, niet? ANNABEL   
Ik heb enkel behoefte om te praten met een 
leerkracht bij wie ik me goed voel en die naar 
mij luistert. Als het gaat om pesten of ruzie 
dan praat ik liever niet met om het even wie.

Naar welke leerkrachten kijk je op? 

ANDREAS  Ik kijk op naar meneer X. Die heeft 
mensenkennis en maakt naast zijn vak tijd 
om iets te vertellen dat aanzet tot nadenken. 
ANOUK  Ik kijk ook wel op naar leerkrachten 
die begrip tonen als we te veel toetsen en 
taken hebben die samenvallen. ANNABEL  Leer-
krachten die begrijpen dat we naast school 
ook nog een leven hebben: thuis, hobby’s, 
vrienden … 

Zijn er dan ook leerkrachten die  

je voorzichtig een vriend zou  

durven te noemen? 
(Algemeen gelach) ROBIN  Neen, toch niet, het 
blijven leerkrachten. Met sommigen heb ik 
wel een goede band, maar vriendschap zou ik 

Leerkracht, superheld of zagevent? Staan 

we dicht bij onze leerlingen of zijn we 

toch maar een vreemde eend in de bijt? 

En willen leerlingen wel zoveel nabijheid? 

We legden onze vragen voor aan acht 

openhartige jongens en meisjes van de 

Don Bosco Middenschool uit Haacht. 

DE BRIL VAN ROGER BURGGRAEVE

 
JONGERENPARLEMENT



27

dat niet noemen. MAYA  Ik vind die 
scheiding tussen vrienden en leer-
krachten ook best goed, het zou 
anders wel wat raar zijn. EVA  Maar 
wel goed voor je cijfers misschien 
(hilariteit).

Stel nu even dat je zelf leer-

kracht zou zijn, hoe zou jij de 

leerlingen benaderen?

MAYA  Met gevoel voor humor, jezelf 
niet te ernstig nemen. Niet over-
dreven streng, maar wel met een 
paar duidelijke regels. ANDREAS  Ik 
zou ervoor zorgen dat ik mijn leer-
lingen voldoende ken om te weten 
wat ze leuk vinden en mijn les 
daaraan aanpassen. Ik vind ook dat 
een leerkracht streng mag zijn als 
dat op basis is van respect, zonder 

ons bang te maken of te beledigen. 
ANNABEL   Streng zijn mag, maar niet 
als we daardoor met tegenzin naar 
de les gaan.

Een leerkracht spreekt  

je aan buiten de school.  

Vind je dat leuk?

ANOUK  O nee, gênant. In de super-
markt is een eenvoudig ‘hallo’ al 
meer dan genoeg. Ik heb dan 
geen zin om over school te praten. 
ANNABEL  Ja, ik zou dan ook liever de 
andere kant uitkijken, het voelt zo 
onwennig.

Tot slot, de klassieke afsluiter. 

Met wie zou je op een onbe-

woond eiland willen stranden?

ANOUK  Weet je, ik heb daar al over 
nagedacht. Maar het is altijd 
iemand anders, hangt er wat van 
af wie meeviel die dag (gelach 
alom). ROBIN  Doe mij maar onze 
leerkracht techniek. Dat kan 
handig zijn op zo’n eiland. ANDREAS 
Bovendien kun je met hem ook een 
goed gesprek hebben. En hij kan 
ons motiveren. MAYA  Geef mij maar 
mevrouw Y, gewoon omdat ik haar 
zo lief vind. En omdat ze niet zou 
panikeren, zoals sommige andere 
leerkrachten waarschijnlijk wel 
zouden doen. (hilariteit)

Met dank aan Jasper, Liese, Robin, 
Andreas, Eva, Maya, Anouk en 
Annabel.

Streng zijn 
mag, maar 
niet als we 
daardoor met 
tegenzin naar 
de les gaan. 
Annabel

JONGERENPARLEMENT
Don Bosco Middenschool Haacht
Jasper, Liese, Robin, Andreas, Eva, Maya, Anouk en 
Annabel.
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Ze vragen veel geld, die stielmannen! Je 
zou er tegenop zien om ze in huis te halen. 
Maar achteraf moet je vaak toegeven dat 
ze de investering waard waren. Die vak-
lieden leveren maatwerk, al dan niet met 
het zwarte lijntje (van een welbekende 
keukenfabrikant). Op zo’n vakman kan je 
vertrouwen. Als hij een nieuwe gasinstalla-
tie heeft geplaatst, dan heb je meer dan een 
‘vurige’ hoop dat ze nog betrouwbaar is ook. 
Opvoeders, mensen uit de onderwijswereld, 
monitoren op een speelplein … hebben het 
moeilijker. Niet dat ze niet betrouwbaar 
zouden zijn, maar je kunt niet echt spreken 
van een afgewerkt product. Niet een zwart 
lijntje, maar een tatoeage is soms het enige 
zichtbare kwaliteitslabel. Maar vakmensen 
zijn het ongetwijfeld!
Je kent ze, de personen die bij jou een 
blijvende indruk hebben nagelaten in je 
schooltijd, op internaat of in een leefgroep 
of op het speelplein. Ze hadden vertrouwen 
in jou. Zij waren het die het beste uit jezelf 
naar boven wisten te halen. Ze maakten 
je duidelijk waarom zij iets belangrijk en 
waardevol vonden. Tegelijk merkte je dat 
ze ook werkelijk deden wat ze vertelden, je 
zag wat hen bezielde. Ach, ze waren niet 

perfect, maar het zijn die paar mensen die 
het verschil maakten in je leven. Het is een 
stiel apart, omzichtig omgaan met concrete 
jonge mensen die zo verschillend zijn van el-
kaar Het vraagt om een aangepaste aanpak in 
telkens andere situaties. Zeker met jongeren 
die al heel wat schade hebben opgelopen op 
hun weg. Echt maatwerk is het! Het resultaat 
mag dan ook gezien worden. Geen echt eind-
product, maar een jongere die toegerust is 
om met de opgedane bagage verdere stappen 
te zetten in het leven.
Ze hebben het soms moeilijk, de stielmannen 
die je in huis haalt om een gasinstallatie te 
plaatsen. Ja, mensen uit onderwijs of opvoe-
ding durven het wel eens beter weten … Zij 
weten nauwkeurig te zeggen hoe anderen 
iets moeten doen.
Ze hebben het ook wel eens moeilijk, die 
vakmensen uit de onderwijs- en opvoedings-
wereld. Iedereen wil meepraten en zeggen 
hoe zij jonge mensen moeten aanpakken. En 
als er weer eens iets verkeerd loopt in onze 
maatschappij moeten zij het maar aanpak-
ken in hun onderwijs of opvoeding. Een goe-
de band met jongeren doet dan wonderen; 
het is dat zwarte lijntje in de opvoeding.

HET LAATSTE WOORD VAN BART DECANCQ
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