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O P V O E D E N  M E T  D O N  B O S C O 
A L S  G I D S  E N  T O C H T G E N O O T

BASIS-
HOUDINGEN
Over verschil maken voor jongeren. 

Over bewogenheid, deskundigheid 

en maturiteit. Over de basishoudingen 

van de opvoeder. Mensen uit het veld 

getuigen.

O P V O E D E N  M E T  D O N  B O S C O 
A L S  G I D S  E N  T O C H T G E N O O T

BASIS-
HOUDINGEN



B

OOK OP INFORMELE 
MOMENTEN, BIJ DE VAAT, 
TIJDENS EEN PRAATJE AAN 
DE SCHOOLPOORT ... GAAT ER 
EEN PEDAGOGISCHE INVLOED 
VAN JE UIT. 
Opvoeden met Don Bosco als gids en tochtgenoot, p. 21
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Opvoeden gebeurt door met jongeren het 
gewone leven te delen. Maria Mazzarello 
en Don Bosco deden het al zo en vandaag is 
dat niet anders. Je voedt op door wat je doet, 
zegt en bent. Tafelmomenten, sport en spel, 
een losse babbel zijn hierbij even belang-
rijk als wat zich afspeelt in de klas of in een 
begeleidingsgesprek. 
Natuurlijk is in het onderwijs en de hulp-
verlening een gestructureerde en formele 
aanpak onmisbaar. Maar die aanpak werkt 
enkel vanuit de verbondenheid met en het 
engagement van concrete mensen. Of je nu 
een pas afgestudeerde hulpverlener bent of 
al jaren lesgeeft: je gebruikt werkvormen, 
volgt handelingsplannen op en geeft er 
handen, voeten en een gezicht aan. Je kunt 
je inzet niet beperken tot een professionele 
opstelling. Je werkt immers met mensen. 
Professionaliteit moet altijd geworteld zijn 
in een diepere bewogenheid voor jongeren. 
Je eigen persoon is daarom het belangrijk-
ste ‘instrument’ waarmee je als opvoeder 
het verschil kunt maken voor kinderen en 
jongeren. 
Niet voor niets wordt in het nieuwe opvoe-
dingsproject een hoofdstuk gewijd aan wat 
het betekent opvoeder te zijn en waarom 
dat om bewogenheid, deskundigheid en 
maturiteit vraagt. De basishoudingen die in 

dit hoofdstuk omschreven worden, oriënte-
ren je opvoedend handelen en vormen een 
toetssteen voor je praktijk.
Een veeleisende opdracht als je dat alle-
maal leest. Tegelijk treft het mij hoe in dit 
hoofdstuk consequent openheid voor groei 
en ontwikkeling aanwezig is. Opvoeden kun 
en mag je leren. Je wordt opgeroepen om 
je deskundigheid te blijven ontwikkelen, je 
bewogenheid te voeden, je eigen opvoe-
dingsstijl en -aanpak te vinden.

Deze brochure kan je hierbij van dienst zijn. 
Inspirerende verhalen van collega’s illustre-
ren hoe je voor jongeren gids en tochtgenoot 
kunt zijn. Ze nodigen je uit even stil te staan 
bij de vraag welke basishoudingen jij van 
nature in je hebt. Waar je sterke eigenschap-
pen liggen maar ook de uitdagingen. Van je 
collega’s kun en mag je veel leren!

BLIK VOORUIT 
HILDE UYTTERSPROT, provinciale van de Zusters Don Bosco

 

Je voedt op door wat je doet, zegt en 
bent. Tafelmomenten, sport en spel, 
een losse babbel zijn hierbij even 
belangrijk als wat zich afspeelt in de 
klas of in een begeleidingsgesprek. 
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p. 3

Een prikkelend 
groei-instrument. 
Dat zijn de 
basishoudingen 
volgens Virginie 
Tijtgat en Cyriel 
Craeghs

p. xx

Oprechte betrokkenheid maakt 
verschil. Uit het dagboek van 
Bieke Monnoye

p. 8

Monitorenwerking: 
leerlingen, leerkrachten 
en de school varen er 
wel bij, getuigt Maarten 
Depiere. 

DE WEEK VAN

TEAMWORK

TWEESPRAAK
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Bewogenheid
VIRGINIE Ik zei ja, want het bete-
kende werk. Ik had al heel veel 
sollicitatiebrieven verstuurd, toen 
ik de vraag kreeg om alle korte ver-
vangingen te doen in onze scholen-
gemeenschap. Wat later vroeg men 
mij de uren godsdienst in Kinder-
land over te nemen. Wat zeg je op 
dat moment? Ja, uiteraard. Zo ben ik 
erin gerold. Pas later, op het moment 
van mijn vaste benoeming, heb ik 
effectief, vanuit wie ik ben en waar 
ik voor sta, gekozen voor dat vak en 
deze school. 
CYRIEL Het toeval heeft bij mij op 
een andere manier gespeeld. Toen 
ik als jonge snaak vakantiewerk 
deed in Don Bosco Eeklo, droomde 
ik ervan om daar ooit te starten als 
begeleider. Heel toevallig is dat ook 
uitgekomen. Ik werkte er eerst als 

hoofdbegeleider en later als direc-
teur. Telkens ben ik wat gegroeid 
in mijn job. En telkens probeerde 
ik te kijken ‘wat is ons salesiaanse 
model’ en hoe kun je dat waar-
maken met de jongeren. Dat vuur 
probeer ik, als coördinator, van-
daag ook warm te houden bij alle 
personeelsleden van Jeugdhulp 
Don Bosco Vlaanderen.
VIRGINIE Ik had wel al iets gehoord 
van Don Bosco toen ik begon op 
Kinderland, maar dat iets was be-
perkt. Al snel word je erin gedom-
peld en voel je de andere sfeer op 
een Don Boscoschool. Een collega, 
Bert, nam me ook dadelijk mee 
in het salesiaanse verhaal. In het 
begin was dat wel overrompelend. 
Slik, nu moet ik hier staan en ik 
weet niks, dacht ik. Maar geleide-
lijk groeide dat ‘niks’ tot iets waar 
ik echt voor ga.

Deskundigheid en maturiteit
CYRIEL Tijdens een sollicitatie-
gesprek stel ik wel eens de vraag: 
wij zijn een christelijke instelling, 
wat associeer jij daarmee? Ik ga 
niet naar de mis, is dan vaak het 
antwoord. Maar dat is de vraag 

TWEESPRAAK

 
GROEIEN IN ONGELIJKE SLAGORDE

Ook bij Don 
Bosco en zijn 
jongens pakte 
de mayonaise 
niet altijd.  

Cyriel  

Craeghs

Eén vraag of thema, twee ervaringsdeskundigen. 

Meer heeft een goed gesprek niet nodig. Rond 

de tafel zitten Virginie Tijtgat, juf in Basisschool 

Kinderland te Kortrijk, en Cyriel Craeghs, verant-

woordelijke voor vzw Jeugdhulp Don Bosco 

Vlaanderen. Al tijdens de verplichte kennismaking 

komen de basishoudingen als thema bovendrijven. 

Enkele fragmenten van een boeiend gesprek.
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niet. Ons publiek gaat ook niet 
naar de kerk, onze medewerkers 
zijn ook kinderen van hun tijd. 
Maar wat zegt jou dat persoonlijk? 
Dat is een moeilijke vraag vandaag.
VIRGINIE Zeker volwassenen praten 
niet makkelijk over geloof en gelo-
ven. Al moet je er toch een zekere 
link mee hebben. Als die er niet 
is, kun je het niet volhouden. Kin-
deren voelen of je als godsdienst-
leraar het geloof doorleeft of niet. 
Ik ga niet elke week naar de kerk, 
dat is daarbij het punt niet. Het 
gaat om je beleving, om datgene 
waar jij voor staat.

CYRIEL Toch gelden het christelijke 
en het salesiaanse pas op het mo-
ment dat je vakbekwame mensen 
hebt. Als je je stiel niet kent, lukt 
het sowieso niet. Je opleiding is 
belangrijk. Je hebt background 
nodig. Maar ook het openstaan 
voor feedback van collega’s of voor 
wat de jongeren je zeggen in woor-
den of gedrag, helpt je groeien in 
deskundigheid. Bijvoorbeeld als 
het gaat over het zoeken van even-
wicht tussen afstand en nabijheid. 
VIRGINIE Je groeit ook als mens, bij-
voorbeeld door wat je tegenkomt 
in je leven. Je reageert anders op 
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bepaalde situaties. Waarom vind ik 
dat mensen die nog nooit iemand 
verloren hebben en nog nooit iets 
ergs meemaakten, soms heel naïef 
reageren? Om wat ik heb meege-
maakt. Dat besef heeft met maturi-
teit te maken. 

Authentiek
VIRGINIE Als ik een slechte dag heb, 
dan zeg ik dat tegen de kinderen. 
Toen mijn papa – hij is vorig jaar 
overleden – ziek was, heb ik dat ook 
verteld. Ze mogen weten dat ik wel 
eens twijfel. Het verbaast sommige 
collega’s dat ik dat doe. Maar je 
vraagt toch ook aan de kinderen dat 
ze open en eerlijk zijn?
CYRIEL En hoe reageren de kinderen 
daarop?
VIRGINIE In het begin vinden ze dat 
vaak wel raar, een juf die zegt: ‘het 
gaat me niet zo goed vandaag’. Maar 
geleidelijk worden ze hier gevoe-
liger voor en komen ze zelf sneller 
iets tegen mij zeggen. Daarom niet 
tijdens de les, maar op de speel-
plaats of ergens tussendoor vertel-
len ze dan wat er thuis of in de klas 
gebeurd is. Door te tonen wie je bent, 
leren ze dat niet alles rozengeur en 
maneschijn is, dat je niet altijd sterk 
kan en moet zijn, dat je ook sterker 
uit een situatie kunt komen.
CYRIEL Maar niet iedere juf of mees-
ter zal dat zo tonen?
VIRGINIE Dat is hun volste recht. 
Net als kinderen het recht hebben 

op hun manier te reageren. Het 
ene kind kan goed om met zulke 
openheid, het andere zal op de 
speelplaats wel eens luchten ‘zeg, 
die daar van godsdienst’.

Kwalitatief aanwezig 
CYRIEL In de basishouding ‘kwali-
tatief aanwezig zijn’ komen heel 
wat andere basishoudingen en je 
deskundigheid samen. Ik denk 
bijvoorbeeld aan ‘authentiek zijn’, 
‘voorleven’ en ‘geëngageerd opvoe-
den’. Voor andere basishoudingen, 
zoals ‘in dialoog’ en ‘verbindend 
werken’, is het dan weer het 
vertrekpunt. Doordat ‘kwalitatief 
aanwezig zijn’ zo omvattend, maar 
tegelijkertijd toch zeer concreet en 
tastbaar is, is deze heel coachbaar 
bij medewerkers. Het verwoordt 
expliciet hoe je te midden van kin-
deren en jongeren aanwezig bent, 
maar impliciet vertelt je aanwezig-
heid ook hoe je in het leven staat, 
hoe jij kijkt naar de jongeren en 
hun leefwereld. 
VIRGINIE Op school is dit niet de 
makkelijkste basishouding. Al zou 
het wel zo moeten zijn. De druk 
van een leerplan veroorzaakt zo 
vaak een tweestrijd. Je voelt dat er 
iets niet juist zit bij een leerling of 
klasgroep. Wat doe je dan? Maak 
je tijd om aanwezig te zijn en 
raak je bijgevolg maar achterop? 
Of niet? Hetzelfde geldt voor te 
grote klasgroepen. Alles boven de 

In het begin 
vinden ze 
dat raar, een 
juf die zegt: 
‘het gaat me 
niet zo goed 
vandaag’.
Virginie 

Tijtgat
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VIRGINIE TIJTGAT
Juf godsdienst, 
zorgjuf en gewone 
juf.
Sinds 2008 werk-
zaam in Basisschool 
Kinderland Kortrijk. 
Mama van 2 kinde-
ren; houdt van haar 
man en fotografie.
36 jaar.

CYRIEL CRAEGHS
Coördinator van 
Jeugdhulp Don 
Bosco Vlaanderen, 
een koepel van 
14 diensten en voor-
zieningen bijzondere 
jeugdzorg.
Getrouwd met 
Karline; papa van 
Laura en Anton; 
hobby’s: lezen en 
wandelen.
57 jaar.

twintig is te veel om er echt te zijn 
voor ieder kind. En dan moet je 
’s avonds wel eens bekennen dat je 
voor een bepaald kind niet gedaan 
hebt, wat je eigenlijk had moeten 
doen. ’s Anderendaags probeer je 
dan een inhaalbeweging te maken, 
maar het moment is weg.
CYRIEL Je aanwezigheid heeft ook 
een fysiek of lichamelijk aspect. 
Hoe draag jij zorg als opvoeder 
voor jezelf? Hoe ga jij om met 
lichamelijkheid? Hoe fit kom jij 
op het werk? Die dingen vertalen 
zich in je concrete aanwezigheid. 

Met een voorbeeld gezegd: wie 
niet uitgeslapen is, haalt het vaak 
niet in moeilijkere situaties.

Geëngageerd
VIRGINIE De basishouding die 
bij ons op school sterk op de 
voorgrond treedt, is geëngageerd 
zijn. We proberen heel wat te 
doen op school voor de kinderen 
en voor elkaar. Er is een sport-
gangmaker die op verschillende 
woensdag namiddagen sport met 
de kinderen, een tiental collega’s 
zetten zich in voor de pastorale 
werking, iedereen maakt al eens 
kopies voor de parallelcollega’s. 
Het zit in die kleine dingen.
CYRIEL Engagement betekent 
volhardend en vasthoudend zijn 
in je werk met de jongeren. Je 
blijft zoeken naar wegen om een 
verhaal te schrijven met hen. 
Soms met de moed der wanhoop. 
En het gebeurt dat je zo’n moment 
moet aanvaarden wat je kunt en 
niet kunt. Je doet geen recht aan 
een jongere door hem in een situ-
atie te houden waarin jij niet kunt 
helpen. Ook bij Don Bosco en zijn 
jongens pakte de mayonaise niet 
altijd. 
VIRGINIE Engagement tonen is 
datgene wat ik wil dat kinderen 
meenemen van onze school. Dat 
ze positief in het leven staan, dat 
ze het opnemen voor iemand die 
er niet bij hoort, dat ze iets doen 
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voor een ander, dat ze goeiedag 
zeggen. Kortom, dat ze kleine 
dingen doen die het samenleven 
aangenamer maken. 

Reflectie
CYRIEL Het lijstje basishoudin-
gen in het opvoedingsproject 
is niet gemaakt om af te vinken, 
laat staan om te gebruiken als 
evaluatie- instrument. Het moet 
een prikkelend groei-instrument 
zijn. In die zin hoop ik dat de 
basishoudingen veel meer vragen 
stellen dan antwoorden geven.

VIRGINIE Door de basishoudingen 
moet je jezelf zoeken. Het is gelo-
ven dat je goed bezig bent. En het is 
bereid zijn te blijven groeien. Het is 
zoeken naar je eigen verfijning.
CYRIEL Er zijn teams die elkaar 
hierin ondersteunen en het echt 
samen doen. Dat is een meerwaar-
de. Ook de leidinggevende kan 
helpen door de voorwaarden te 
creëren. Bijvoorbeeld: middelen, 
infrastructuur en omkadering 
bieden, medewerkers begeleiden … 
Basishoudingen zijn een gedeelde 
verantwoordelijkheid. 

Basishou-
dingen zijn 
een gedeelde 
verantwoor-
delijkheid. 
Virginie 

Tijtgat
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12u05, de bel gaat. De start van de middag-
pauze in de Middenschool van Haacht.  
Zo’n 650 leerlingen zoeken hun weg naar 
hun middagactiviteit. De ene kiest voor voet-
bal terwijl de andere aan improvisatie toneel 
doet of gaat zingen. Dit alles dankzij het 
hele leerkrachtenkorps en 85 enthou siaste 
leerlingen van het vijfde of zesde jaar.
De organisatie van het gebeuren ligt in de 
handen van een team van leraars die geloven 
in de kracht en de waarde van speelplaats-

animatie. Zij zoeken elk jaar in de derde 
graad van ASO, BSO en TSO vrijwilligers. 
Deze ‘monitoren’ bieden onze eerstegraads-
leerlingen verschillende activiteiten aan 
waaruit ze mogen kiezen. Vaak ligt het  
aanbod in de lijn van de eigen interesse of  
talenten (dans, sport, circus, gitaar, teke-
nen …) van de monitoren zodat ze kunnen 
vertrekken vanuit hun eigen kennis en 
vaardigheden.
De monitoren kregen van de directie een 
eigen ruimte: Chateau Don Bosco. Daar  
kunnen ze ’s middag hun boterhammen 
opeten en hun activiteiten plannen. Het 
is voor de moni’s een ‘vrijhaven’ waar ze 
niet worden aangesproken op hun schoolse 

prestaties of attitudes. Die 
plek krijgen ze als dank 
voor hun inzet. Ze dragen 
er zelf de verantwoorde-
lijkheid voor.
Elk jaar is het een heel 
gepuzzel om alle activitei-
ten een plaatsje te geven. 
Je merkt de teleurstelling 
in de ogen van de jongeren 
wanneer ze moeten inle-
veren met hun activiteiten. 
Samen zoeken we naar een 
oplossing en zo leren ze 
flexibel te zijn. 

TEAMWORK

 
MONITORENWERKING OP SCHOOL
Maarten Depiere is leerkracht wiskunde/

wetenschappen en coördinator van de 

monitorenwerking in de Middenschool 

van Don Bosco Haacht.
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Het is belangrijk dat ze zich opgeven in 
ploegjes. Door samen te werken is de kans op 
slagen veel groter. Een engagement volhou-
den is niet vanzelfsprekend. 
Soms moeten we bepaalde ploegjes aanspre-
ken . Er staat immers elke week een groep 
leerlingen op hen te wachten. Ze moeten op 
post zijn of hun afwezigheid vooraf melden.
Als begeleider van de monitoren ben je vooral 
bezig met het opvolgen van de moni’s. Elke 
week loop ik langs en vraag of alles goed gaat. 
In eerste instantie wordt de vraag afgewim-
peld met ‘jaja, het gaat.’ Maar als ik doorvraag, 
durven ze wel toegeven dat het niet altijd zo 
gemakkelijk is om een spel te leiden voor een 
groep 13-jarigen. Net dan kan ik hen onder-
steunen en hun tips geven hoe ze de zaken 
beter zouden aanpakken. Je merkt dan dat de 
verhouding leerkracht-leerling verandert in 
een vorm van samen begeleiden. 
Jaarlijks verzorgen we ook enkele vormings-
momenten. We werken aan de groeps-
dynamiek bij de monitoren en versterken 
hun vaardigheden voor het begeleiden van 

spelen (speluitleg, begeleiding, variatie …). 
Door als begeleider dan samen met hen te 
spelen en plezier te maken, ontmoeten ze de 
mens achter de leerkracht.
Moni’s zijn zelf nog leerling en staan qua 
leeftijd nog dicht bij de jongeren voor wie ze 
zich inzetten. Ze communiceren makkelijker 
op dezelfde golflengte en komen soms pest-
gedrag, verdriet, uitsluiting … bij medeleer-
lingen op het spoor. Zo vervullen ze ook een 
belangrijke signaalfunctie. 
Het hele korps draagt de monitorenwerking 
mee. Hun assistentie is van groot belang om 
de moni’s te ondersteunen. Dat het al eens 
fout loopt, is eigen aan het geven van verant-
woordelijkheid aan jongeren. Leerkrachten 
kunnen dat opvangen en bijsturen. 
Speelplaatsanimatie vraagt een groot enga-
gement maar met een goed draaiend team 
krijg je een prachtig resultaat. De school en 
de leerlingen krijgen er veel voor terug. De 
appreciatie die je daarenboven krijgt van de 
monitoren voor het werk dat je in hen steekt, 
maakt het meer dan de moeite waard.
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AAN DE SLAG

HET KWALITEITENSPEL EN HET INSPIRATIESPEL
 
Het Kwaliteitenspel, gebaseerd op het 
kwaliteitenkwadrant van Daniel Ofman, 
bevat 140 speelkaarten met karakter-
eigenschappen, de helft kwaliteiten (flexi-
bel, creatief, betrouwbaar …), de andere 
helft valkuilen (arrogant, slordig …). 2 tot 
12 spelers vanaf 14 jaar achterhalen welke 
kwaliteiten ze graag willen ontwikkelen 
en welke valkuilen ze willen vermijden. 
Andere spelen die aanzetten tot reflectie 
over de basis houdingen zijn het ‘Inspi-
ratiespel’ dat je met anderen in gesprek 
brengt over hetgeen je inspireert, van 
binnenuit motiveert en het ‘Vaardighe-
denspel’ dat gebruikt kan worden om op 
een speelse manier de wijze van functio-
neren en communiceren te bespreken en 
te verbeteren.

In deze rubriek vind je een aantal inspirerende impulsen (boek, website, werkvorm …) 

rond het centrale thema van deze katern.

De spelen en uitgebreide handleidingen zijn 

verkrijgbaar bij het Centrum Informatieve Spelen, 

Naamsesteenweg 130, 3001 Leuven, 016 22 25 17.
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GADAKU INSTITUTE 
ROTS EN WATER INSTITUUT NL
 
Soms moeten we ons als een rots assertief opstellen, in de 

aanval durven te gaan, voor onszelf opkomen. Soms moe-
ten we als water leren luisteren, respect opbrengen, grenzen 

leren hanteren. 
Rots en Water is een sociale competentietraining, ontwikkeld door 

Freerk Ykema, voor kinderen en jongeren uit het basis- en secundair onder-
wijs, de jeugdhulpverlening en de geestelijke gezondheidszorg. Het programma richt 
zich op jongeren uit alle opleidingsniveaus, inclusief het buitengewoon onderwijs.
Door middel van actie, spel en eenvoudige zelfverdedigingsoefeningen worden 
mentale en sociale vaardigheden aangereikt en verworven. Door de verschillende spel-
vormen kunnen jongeren nieuwe ervaringen opdoen.  

www.rotsenwater.nl

BIND-KRACHT
 
Bind-Kracht pleit voor inclusie en structureel werken 
aan een rechtvaardige samenleving, via dialoog en 
participatie in relationele gelijkwaardigheid met alle 
betrokkenen vanuit een geloof in de kracht van diversiteit. 
Bind-Kracht wil hulpverleners en begeleiders onder-
steunen en versterken in het krachtgericht werken met 
mensen in armoede via actieonderzoek, vorming en dialoog, organisatieont-
wikkeling en supervisie. In de armoedebestrijding gaat Bind-Kracht uit van de 
kracht van dialoog en participatie en werkt aan autonomie in verbondenheid. 
 

www.bindkracht.be



13

een beeld voor houvast en ervaring:

drie palen strak samen gesjord

ieder in een andere richting

je kan nog niet zien wat het wordt

een houten staketsel, een toren

een hangbrug heel hoog in de lucht

een vreemde constructie op sporen

een vlot voor een kind op de vlucht

een klimrek ergens in een speeltuin

een hek rond een fris bloemenperk

een schoolgebouw midden een zandduin

een huis of misschien zelfs een kerk

de palen verschillen van hoogte

van dikte en ook van structuur

de lengte, de kleur of de droogte

dat maakt niet veel uit op den duur

ze lijken voor eeuwig verbonden

een touw houdt hen stevig bijeen

toch hebben ze ook wel dat ronde

met daar nog wat speling omheen

ze staan voor de drie vaardigheden

bewogenheid, deskundigheid

het hart luistert soms naar de rede

dat heet dan maturiteit

een mooi beeld voor rustige vastheid

een touw rond drie palen gesjord

dat vraagt oefening en toch altijd

vertrouwen ook dat het iets wordt

 

HVP
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opvoeden vertrekt van ontmoeting

van verwondering keer op keer

een simpele eerste begroeting

kan aanleiding geven tot meer

met jongeren in dialoog gaan

vraagt openheid van bij de start

verbondenheid groeit vaak spontaan

uit eenvoud en warmte van hart

wie zich door een ander laat raken

benadert die liefst met respect

en kan ook de grenzen bewaken

die hij uit behoedzaamheid trekt

gaan staan in de stroom van het leven

het is een volwassen gebaar

want opvoeden is hoop doorgeven

en daar ben je nooit echt mee klaar

HVP
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DOEPAGINA’S

 
GEEF EENS EEN STICKER
Een compliment geven, doet wonderen. En 

wanneer het uit het hart komt, geef je er 

nooit een te veel. Het waarderen van het 

positieve, van sterkten doet mensen groeien. 

Zo ook als het gaat over de basishoudingen 

van een collega-opvoeder. Meer dan wat 

stickers heb je daarvoor niet nodig.

Het basisprincipe is eenvoudig. Neem 

een basishouding van het stickervel 

(middenpagina). Ga (niet te ver) op 

zoek naar een collega die deze houding 

in de vingers heeft. Plak de sticker op 

zijn of haar agenda, boeken tas, gsm 

of bureau. Wacht af tot je collega het 

compliment opmerkt en geniet. Doe dat 

2 keer 15 maal. 

Enkele tips die het nog leuker maken: 

 › Plak het compliment goed zichtbaar. 

Ook de anderen mogen zien wat jij 

waardeert in collega x of y. Ze kunnen 

dat beamen, versterken, aanvullen … 

Complimenten geven doet immers 

complimenten geven.  

 › Verzamel in het geheim een aantal 

partners in crime en leg jullie stickers 

samen. Overloop alle collega’s van 

de school of organisatie en zoek voor 

ieder van hen de basishouding die het 

best past. Wanneer niemand het ziet, 

plakken jullie alle stickers. (Plak er ook 

één bij jezelf om de geheimhouding te 

garanderen.)  

 › Je kunt eenzelfde actie ook doen met 

de kinderen en jongeren. Aan welke 

leerkracht, opvoeder geven zij welke 

basishouding? Hoe ervaren zij dat? 

Alvast een boeiende oefening voor de 

klas of leefgroep én een leuke verras-

sing voor de collega’s.  

 › Schrijf een klein kaartje of briefje aan 

je collega. Vertel waarom je hem of 

haar die basishouding geeft en/of hoe 

hij of zij jou inspireert. Dat maakt je 

compliment nog krachtiger. 

De redactie is niet verantwoordelijk voor 

de mogelijk lange positieve nawerking 

van deze actie. 



18

 
 

Maandag 18 mei 2015 
#InDialoog #Verbindend  

#InRelatie 

09.00 uur Ik heb een aantal 
afrondende gesprekken voor het 
programma Rots en Water. Twee 
dagen is met 5 leerlingen die daar 
problemen mee hebben, gewerkt 
rond weerbaarheid en agressie. 
Een kans die de school hun wil 
bieden. 
Jorgens ouders zitten in een echt-
scheiding en komen uit een sociaal 
milieu waar gemakkelijk geweld 
gebruikt wordt als het met woor-
den niet lukt. Gevoelens onder 
woorden brengen is moeilijk voor 
hem. Zijn oma probeert deson-
danks het geheel in goede banen te 
leiden. Ik benoem de mooie band 
die ik hier zie tussen grootmoeder 
en kleinzoon.

DE WEEK VAN . . .

 
BIEKE MONNOYE

In Dialoog VerbindendDeskundigheid

Bieke Monnoye werkt als leerlingenbegeleidster van het BSO in 

Don Bosco Halle. Elke dag probeert ze leerlingen te beluisteren, 

op te vangen, hen te begeleiden en te helpen met hun kleine 

en grote problemen. Ze hield voor ons een dagboek bij. Welke 

basishoudingen vind je terug? 
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12.00 uur Ik rep mij naar de speel-
plaats. Er is een hotdogverkoop 
voor oud-leerlinge Zoë. Ze heeft een 
hersentumor, maar geen recht op te-
rugbetaling van de behandeling. De 
hotdogs zijn in een wip de deur uit.
13.00 uur Gesprek met Jonathan. 
Zijn mama pleegde zelfmoord 
omdat de kinderen even niet meer 
bij haar wilden gaan en de papa over 
hen het hoederecht kreeg. Jonathan 
voelt zich schuldig. De laatste tijd 
kwam het al eens tot een incident 
op school. Toch wil hij samen met 
zijn vader werken aan zijn probleem. 
Hulpverlening werkt stukken beter 
als de ouders meewillen. 
16.00 uur Ik maak de verslagen voor 
het elektronische leerlingvolgsys-

teem en mail ze naar de leerkrach-
ten. Nog even kaartjes schrijven 
voor collega’s die een tijdje afwezig 
zijn. De leerlingen zijn belangrijk, 
maar onze collega’s evenzeer. Zij 
vormen samen het fundament van 
deze grote school.
 
 

Dinsdag 19 mei 
#Krachtgericht #Structuur

09.00 uur Maarten vraagt een ge-
sprek aan. In het vierde jaar stond 
hij bijna wekelijks aan mijn deur. 
Nu gaat het beter. Hij wil praten 
over zijn oma die een beroerte 
kreeg. Ik probeer hem wat moed 
te geven en benoem dat ik het fijn 

Uit ervaring 
weet ik dat 
oprechte 
betrokkenheid 
het verschil 
kan maken. 
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vind dat hij het goed doet op school. 
Hij fleurt er van op. 
10.40 uur Glenn is uit de klas gezet. 
Ik laat hem nadenken waaraan het 
kan liggen en we praten erover. Of 
een sanctie nodig is, wordt later in 
overleg beslist. 
11.00 uur Herstelgesprek met de 
leerkracht bouw van Jonathan. Het 
is goed dat Jonathan ook eens naar 
de verzuchtingen van zijn leer-
krachten en hun vraag om respect 
kan luisteren. 
13.00 uur Even polsen bij de 
klasleerkracht van 3 bouw naar Is-
mael die gepest wordt. Zij probeert 
zelf eerst te kijken waar het schoen-
tje wringt, te luisteren wat er leeft 
bij Ismael en de andere leerlingen 
van de klas. Knap werk!
14.30 uur Kevin wil weggaan uit het 
orthopedagogische centrum waar 

hij al vijf jaar verblijft en stoppen 
met school om terug te keren naar 
zijn mama. We geven hem de raad 
om eerst dingen af te ronden en 
proberen hem duidelijk te maken 
dat ook waarden als respect voor 
jezelf, voor anderen, volharden … 
belangrijk zijn in het leven. Kevin 
besluit hierover na te denken.
15.30 uur Incident met Julie in 
de klas. Als ze wat afgekoeld is, 
beluister ik samen met Kris, de 
graadcoördinator, wat haar pro-
bleem is: ze schaamt zich over het 
feit dat ze thuis arm zijn. Na de les 
komt de leerkracht nog even langs 
en doet moeite haar terug bij de les 
te krijgen.
16.00 uur: Contact met de politie 
die een hulpvraag kreeg van de 
mama van Stijn. Zijn papa is alco-
holverslaafd en het loopt fout. Kris 

 De leerlingen 
zijn belangrijk, 
maar onze 
collega’s 
evenzeer. 
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en ik overleggen telefonisch met de 
politie. Er wordt een procesverbaal 
opgesteld. Wij schakelen het CLB en 
het JAC in. 

Woensdag 20 mei
Ik ben thuis. Tijd voor mezelf en 
voor mijn kinderen.

Donderdag 21 mei 
#Samenwerkend

08.30 uur Ik ga in de 
klas na of Anthony zijn boekentas 
mee heeft en op tijd is gekomen. Ik 
hoorde ook al van collega’s dat hij 
maandag in de stad gesignaleerd 
werd. Ik bel de ouders want het 
loopt niet goed.
10.00 uur Cel leerlingenbegeleiding: 
samen bepreken we de leerlingen 
die we begeleiden.
12.30 uur Evaluatievergadering van 
de GON-begeleiding van Jarne. Ik 
noteer tips and tricks die ik volgend 
schooljaar kan meegeven aan de 
leerkrachten want Jarnes GON-uren 
zijn opgebruikt. Hoe kunnen wij hem 
verder ondersteunen zodat het goed 
loopt op school?
14.00 uur Gesprek met de papa van 
Mehdi: we geven mee dat we ons 
ernstige zorgen maken. Van een 
goede, gemotiveerde en betrokken 
leerling evolueerde hij naar een 
apathische jongen die tot niets 
meer komt en vaak afwezig is. We 
zeggen hem dat hij volgende week 

bij ons terechtkan en we drukken 
ons vertrouwen en onze hoop uit dat 
het goed komt met hem. Uit ervaring 
weet ik dat oprechte betrokkenheid 
het verschil kan maken. 

Vrijdag 22 mei 
#Aanwezigheid 
Ter vervanging van een 

collega ga ik met een klas mee naar 
Bellewaerde. Een fijne manier om de 
leerlingen op een informele manier 
beter te leren kennen en met hen een 
warme band op te bouwen.

Als ik één ding geleerd heb in de 
voorbije jaren is het wel dat er 
achter bijna elk tekort, elke langere 
afwezigheid een verhaal schuilt 
dat verdient beluisterd te worden. 
Hopelijk kunnen we dan helpen om 
de rugzak van de jongere voor de 
volgende dag weer wat lichter te 
maken zodat hij of zij verder kan op 
het pad naar de toekomst. 
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• Onaangekondigd spring ik de afdeling 
elektriciteit in Don Bosco Helchteren 

binnen waar Bert, Patrick, Jean, Peter en 
Wim op dat moment hun boterhammen 
opeten. Op mijn vraag hoe zij als praktijk-
leraren in een Don Boscoschool het verschil 
maken voor hun leerlingen, kent het gesprek 
een aarzelende start: ‘We doen hier toch 
niet zoveel anders dan in andere scholen?’ 

Stilaan komen de leerkrachten wel op dreef 
en vertellen ze vrijuit en gedreven over 
hun typisch salesiaanse aanpak. ‘We doen 
met plezier veel extra’s in en naast onze 

les opdracht en staan heel dicht bij onze 
leerlingen. Tijdens buitenschoolse activitei-
ten doen we gewoon mee met hen. Leer-
krachten van andere scholen staan vaak aan 
de kant te kijken. We geven niet alleen les, 
maar zijn ook sterk bezig met opvoeden. We 
hebben zorg en aandacht voor onze mannen. 
Tegelijk leren we hen ook zelf zorg te dragen 
voor het materieel en voor elkaar. Enerzijds 

zijn er in deze school dui-
delijke regels en trekken 
we als leraren, directie en 
ondersteunend personeel 
aan hetzelfde zeel. We we-
ten dat onze jongeren die 
discipline later ook nodig 
zullen hebben. Anderzijds 
gaat het er hier gemoede-
lijk en huiselijk aan toe en 
maken we veel tijd voor 
onze leerlingen, bv. als ze 
eens ‘in het rood gegaan 
zijn’. We zijn vriendelijk 
streng of rechtvaardig 
zacht. Hierdoor kunnen 
we onze mannen steeds 
nieuwe kansen geven en 

is straf de allerlaatste stap. Dat waarderen ze. 
Tijdens opendeurdagen merken we dan ook 
dat oud-leerlingen vaak binnenspringen om 
hun dankbaarheid te uiten.’

DE KOFFIERAAD 

VERSCHIL MAKEN VOOR JE LEERLINGEN
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Elke jongere is 
een appèl om 
te groeien in je 
kwaliteiten en 
je aanbod als 
opvoeder.
Don Bosco 

  

 
GEEFT OUDERS BETREKKEN MEERWAARDE?
De mening van enkele praktijkleerkrachten  
van de Don Boscoschool uit Helchteren  
en van Don Bosco zelf

• Don Bosco vertelt.

Toen ik in 1858 voor het eerst in 
Rome kwam, nodigde een kardinaal 
mij uit om een ritje te maken door 
de stad. Onderweg stelde hij me de 
vraag wat nu het geheim was van 
mijn aanpak bij de jongeren en hoe 
ik verschil maakte voor hen. 
Over het antwoord hoefde ik niet 
lang na te denken: ‘je kunt niet op-
voeden en dus geen verschil maken 
zonder vertrouwen’. ‘Maar hoe win 
je dat vertrouwen?’ vroeg hij verder. 
We waren ter hoogte van de Piazza 
del Popolo waar ik verscheidene jon-
geren zag rondhangen. Ik vroeg de 
koetsier om halt te houden, stapte 
uit, slenterde naar de jongeren toe 
en knoopte een gesprekje met hen 
aan. Niet veel later was ik bij hun 
spel betrokken en kwamen ook 
andere jongeren zich aansluiten 
zodat ik algauw door een groep 
lachende en spelende jongeren 
omstuwd werd. 
Terug in de koets zei ik tegen de 
kardinaal dat hij zijn antwoord 
gekregen had.
Toch stopt het verhaal niet hier. Als 
opvoeder moet je lang en geduldig 

werken aan vertrouwen en met 
het juiste woord of gebaar én op 
het juiste moment de hand reiken. 
Het duwtje geven dat de jongere 
over zijn eigen drempels heen 
helpt en laat groeien vanuit zijn 
eigen krachten. Of het nu om een 
al te brave Savio of om een lastpak 
en bendeleider als Magone gaat, 
maakt niet uit. Elke jongere is een 
appèl om te groeien in je kwalitei-
ten en je aanbod als opvoeder. 
Een van de jonge salesianen kwam 
onlangs aankloppen voor advies. 

Tucht houden in zijn klas 
lukte hem niet. ‘Loop 

naar de pomp,’ gaf 
ik hem met de 

glimlach terug. 
Geen cynisch 
advies, al klinkt 
het op het eerst 
gezicht zo. Bij de 

waterpomp, want 
daar vind je de jonge-

ren tijdens de speeltijd. 
Daar maak je het verschil.

Wat is jouw mening?  

gidsentochtgenoot 

@donbosco.be
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DE BRIL VAN ROGER

 
HET ZIJN KOMT EERST
In het opvoedingsproject spreken  

we over het belang van deskundigheid 

en bewogenheid bij de opvoeder.  

Wat weegt het meeste door van beide?

Het zijn komt eerst. De pedagogische 
verhouding ontstaat uit een geraakt worden 
door de ander. Levinas spreekt van ‘sensibili-
teit’. Daar zit het woord ‘sens’ in, zintuig. Het 
gaat om een lichamelijke raakbaarheid. Je 
voelt het in je lichamelijkheid. In de Bijbel 
noemt men die sensibiliteit ‘barmhartigheid’. 
Wat dezelfde stam heeft als de Hebreeuwse 
term voor baarmoeder. Het gaat om Gods 
‘moederschap’. Ook bij Jezus vinden we dat 
tot in het lichamelijke geraakt worden terug. 
In het verhaal van de boordvermenigvuldi-
ging lezen we: ‘Hij had medelijden met hen 
want ze waren als schapen zonder herder’ 
(Mc 6, 34). Letterlijk staat er echter dat Jezus 
geraakt werd tot in zijn ingewanden, zijn 
onder buik. Het is dat diepe aangedaan wor-
den dat je ook bij Don Bosco herkent. 

Kun je dat bewogen worden door  

de ander een roeping noemen?

Het kan een roeping worden. Het geraakt 
worden overkomt je. Het is niet iets ‘verbaals’, 
een stem die je roept, maar een lichamelijk 
aangegrepen worden. De ander doet mij 
iets, beroert me op het niveau van de affectie. 
Vanuit dat passieve geroepen worden kan 

je roeping ontstaan. Uit het geraakt worden 
groeit een opgave, het besef dat je iets te doen 
hebt. De ander heeft jou nodig om te groeien. 
Niet zijn theologische overtuigingen, maar 
het aangedaan worden door de kwetsbaar-
heid van de jongeren in de gevangenis bracht 
Don Bosco in beweging. 
Bewogen worden door de ander hoeft niet 
per se altijd een positieve emotie te zijn. 
Soms wil je liever weglopen van wat de ander 
je aandoet omdat hij wrevel, boosheid, agres-
sie opwekt. Toch is dat nog altijd ‘betrokken-
heid’. Het is niet goed je zo professioneel 
op te stellen dat je onverschillig wordt. Wel 
moet je die emoties leren hanteren. 

Vanuit bewogenheid kan  

dus een roeping groeien?

Ja, maar we moeten wel opletten hoe we  
die bewogenheid invullen. In het verleden 
werd dat vaak veel te paternalistisch inge-
vuld. Daarbij werd voor de ander bepaald in 
welke richting hij moest groeien en werd in 
plaats van de ander gedacht. Het gaat erom 
dat je de ander helpt om ‘rechtop te staan’, 
zijn eigen groeipotentieel aan te boren van-
uit een emancipatorische instelling. Verbin-
ding is daarbij een sleutelwoord: L’alliance 
précède le contrat. Vanuit de verbondenheid 
moet het engagement groeien en opgeno-
men worden. 
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Wat is dan de rol van deskundigheid?

Om bruikbare antwoorden te vinden op 
het geraakt worden door de ander heb je 
deskundigheid nodig zodat die bewogen-
heid geconcretiseerd kan worden. Inzich-
ten, vaardigheden en attitudes, waarnaar 
ook verwezen wordt in het project, gaan 
daarbij hand in hand. Dan pas wordt het een 
‘deugd’, een kwaliteit van aanwezigheid die 
je verwerft al doende. Het is geen toevalli-
ge karakter trek of eigenschap. Het wordt 
ingeoefend met vallen en opstaan. Wezenlijk 
daarbij is het gesprek met andere opvoeders. 
Er is behoefte aan gezamenlijk leren via 
vormen van intervisie waarbij praktijk, in-
zicht en attitude samengaan. Daar is soms te 
weinig aandacht voor. Don Bosco hanteerde 
dat al en vroeg zijn opvoeders een reflectie-
schriftje bij te houden waarover ze nadien in 
gesprek konden gaan. 

Naast deskundigheid en bewogenheid 

wordt in het opvoedingsproject gepleit 

voor maturiteit. Hoe moet die maturiteit 

begrepen worden?

Naast weerbaarheid houdt dat in dat je een 
zekere terughoudendheid, omzichtigheid 
aan de dag legt en erover waakt niet te veel 
beslag te leggen op de ander. De asymme-
trie in de opvoedingsrelatie kan leiden 
tot machtsmisbruik. Dat kan zeer subtiel 

zijn. Bijvoorbeeld door openhartigheid te 
gebruiken als een vorm van verleiding: ‘als ik 
het mijne openbaar, moet jij ook het jouwe 
openbaren’. Maturiteit is een vorm van wijs-
heid waarin je voor de ander ruimte schept 
zonder te bevoogden. Tegelijk mag de angst 
de ander iets op te leggen je niet beletten te 
interveniëren waar nodig. Soms moet je wel 
degelijk grenzen stellen en confronteren. 
Je doet dit best met de nodige wijsheid en 
omzichtigheid.

In het opvoedingsproject worden  

een hele reeks basishoudingen  

voor de opvoeder gespecificeerd. 

Overvragen we de mensen niet?

Als je dat kwantitatief benadert dan weet je 
inderdaad niet waar eerst beginnen. Maar 
Aristoteles leerde ons dat het volstaat om 
met één deugd te beginnen. Het is als met 
een draadje in een pull waar je aan trekt. Als 
je aan één draadje trekt, komt al de rest mee. 
Dat komt omdat alle deugden onderling 
samenhangen en voortkomen uit de moeder 
van alle deugden, de liefde. Zij is de matrix 
van alle deugden. Je hoeft dus niet met alle 
basishoudingen tegelijk bezig te zijn, maar er 
één uit te kiezen die in de lijn van je persoon-
lijkheid ligt en je daar op toe te leggen. Als 
je die praktiseert, ben je ook bezig met het 
realiseren van de andere.

Roger Burggraeve is salesiaan van Don Bosco 

en prof. em. aan de KU Leuven met jarenlange 

ervaring in het jongerenwerk. We vragen hem 

om zijn kijk te geven op de basishoudingen.
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Jullie trekken straks de deur van  

deze school achter jullie dicht.  

Wie was je favoriete leerkracht  

en wat sprak je dan zo aan? 

ELINE Voor mij was dat de leerkracht 
wiskunde. Ik had het dit jaar heel 
moeilijk met dat vak en toch stond 
hij steeds met veel geduld klaar, 
ook als ik drie keer dezelfde vraag 
stelde. DALAL Klopt, ik had het liefst 
leerkrachten die geduld met ons 
hadden en in ons bleven geloven. 
INA Ja, een leerkracht die ons het 
gevoel gaf dat wij iets betekenen. Als 
je respect hebt voor mij dan heb ik 
ook respect voor jou, zo werkt dat. 
ELINE Leerkrachten die vriendelijk 
blijven, ook als dat niet gemakkelijk 
is, dat siert hen echt. Soms moet je 
als leerkracht opboksen tegen de 
mentaliteit van de klas, ik zou het 
niet kunnen (gelach).

Jullie kiezen allemaal voor  

een lerarenopleiding. Als jullie 

straks zelf voor de klas staan, 

hoe wil je dan omgaan met  

je leerlingen?

INA Ik vind beleefd, vriendelijk, 
respectvol en hulpvaardig be-
langrijke eigenschappen voor een 
leerkracht. Ik wil mijn leerlingen 
het gevoel geven dat ze echt wat 
voor me betekenen. YENTE En zin 
voor humor: iemand die een aan-
gename sfeer in de les kan brengen. 
ELINE Ik vind sarcasme er soms wel 
over. Op een kwetsbaar moment 
kan een opmerking je echt wel 
hard raken. DALAL Ik vind het be-
langrijk om zonder vooroordelen 
naar je leerlingen toe te stappen, 
om iedereen gelijk en rechtvaardig 
behandelen. Er is niets zo verve-
lend als leerkrachten die zo hun 
‘lievelingetjes’ hebben. INA En toch 
moet je soms ook ongelijk aan-
dacht kunnen geven, niet iedereen 
heeft het even gemakkelijk. Soms 
heeft een leerling net dat extra 
beetje aandacht nodig. LINDSAY Ik 
had het liefst die leerkrachten bij 
wie je kon voelen dat ze in de les 
niet anders zijn dan daarbuiten. 

Wat zijn de basishoudingen van de opvoeder?  

Aan wie konden we die vraag beter voorleggen dan 

aan vijf leerlingen uit een eindjaar die op het punt 

staan zelf een opleiding onderwijs aan te vatten? 

Gewapend met onze microfoon trokken we naar 

Don Bosco in Groot-Bijgaarden. Op de allerlaatste 

schooldag wisten we Lindsay, Eline, Ina, Dalal en 

Yente te strikken voor een openhartig gesprek.

JONGERENPARLEMENT

 
KEILIEF

Ik had het 
liefst die 
leerkrachten 
bij wie je kon 
voelen dat 
ze in de les 
niet anders 
zijn dan 
daarbuiten. 
Lindsay
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YENTE Mevrouw X bijvoorbeeld, bij 
wie je echt persoonlijk contact kon 
voelen. Zij maakte op het einde van 
de les al eens een praatje. Je voelde 
dat je bij haar terechtkon, ook al 
was ze in de les best streng. INA Die 
heeft nog een keilief bericht ge-
stuurd naar iedereen om ons geluk 
te wensen met de examens. Zij 
was de enige die daaraan dacht. Zij 
was echt oprecht met ons begaan. 
DALAL Dat kon je ook merken bij 
onze klasleraar Meneer Y. Die nam 
het steeds op voor ons en dat vond 
ik ook heel belangrijk: dat geloof in 
ons (iedereen stemt in).

Hebben jullie het gevoel  

dat de leerkrachten echt 

zoeken naar de balans tussen 

bij brengen van kennis en 

opvoeden?

DALAL Ja, dat viel me meteen op: 
een groot verschil met mijn vorige 
school. Hier zijn de leerkrachten 
aanspreekbaar. Ze geven je het 
gevoel er niet alleen voor te staan. 
ELINE Dat werkt trouwens aan 
twee kanten. Net omdat bijvoor-
beeld een leerkracht vriendelijk 
en correct was, deed ik merkbaar 
meer mijn best dan de vorige jaren. 
Ook al had die de onhebbelijke ge-
woonte om tot de laatste seconde 
les te geven (gelach).

YENTEDALALINA

ELINE

LINDSAY

Ik vind 
beleefd, 
vriendelijk, 
respectvol en 
hulpvaardig 
belangrijke 
eigenschap-
pen voor een 
leerkracht.
Ina
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Hoeveel ouders horen in een gesprek met 
opvoeders of leerkrachten dat er iets fout 
zit in de houding van hun zoon of dochter? 
Menig rapport wordt ontsierd door een 
opmerking over dat slechte gedrag waar 
leraren of opvoeders zich mateloos aan 
storen. Er bestaat zelfs een speciale mat voor 
en… nu en dan wordt die eens uitgerold: we 
zullen die eens op het matje roepen! Ik heb 
de indruk dat die matjes al heel lang bestaan.
Voor elke nieuwe generatie worden ze 
opnieuw uitgerold, die matjes. Ze lijken 
onverslijtbaar, ze zijn bestand tegen elke 
vernieuwing of wisseling van generaties. 
Maar er zit heel wat verschil in kwaliteit en 
afwerking! Er zit ook heel wat variatie in 
de manier waarop opvoeders ze gebruiken. 
Voor bepaalde mensen is dat ‘op het matje’ 
roepen bijna een vast tapijt geworden. 
Ja, het is een uitdaging om dat bruisende, 
jonge leven een duwtje in de rug te geven 
richting volwassen worden. Maar voor dat 
volwassen worden bestaat er geen echt 
model dat voor iedereen van toepassing 
is. Al te vaak denken we dat opvoeders dat 
zomaar in de vingers hebben. We gaan er 
als vanzelfsprekend van uit dat zij na hun 

opleiding goed weten hoe ze jonge mensen 
moeten aanpakken. We vergeten daarbij dat 
zij, in het beste geval, drie of vijf jaar vroeger 
soms zelf nog op die befaamde mat stonden 
om het even over hun houding te hebben. 
En ook al zijn de grootste stropers de beste 
boswachters, niet iedereen is een natuur-
talent. Tijdens opleidingen heeft men het te 
vaak over allerhande theoretische kaders en 
maken studenten dikke portfolio’s waarin 
zij hun prille ervaringen moeten verwoor-
den. Ik herinner me een pedagoog die bij 
het begin van het academiejaar onmiddellijk 
duidelijk maakte dat men niet moest komen 
aandraven met vragen over tucht en gezag. 
Op die vragen was er gewoon geen antwoord. 
Hij had het wel over taxonomieën. Iets wat 
we moesten studeren en waarbij we pas tien 
jaar later een echte aha-Erlebnis hadden 
omdat toen duidelijk werd wat we ooit ge-
studeerd hadden.
Heeft men het ooit over basishoudingen? 
Over die zaken waar je mee aan de slag kunt 
als je als leerkracht of opvoeder met jonge 
mensen op weg gaat. Misschien moeten we 
juist die kwesties niet onder ‘de mat’ vegen…

HET LAATSTE WOORD VAN BART
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HOUDINGEN
Over verschil maken voor jongeren. 

Over bewogenheid, deskundigheid 

en maturiteit. Over de basishoudingen 

van de opvoeder. Mensen uit het veld 

getuigen.
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