8/03/2019

Gezag vanuit
verbinding
Kennismaking met Nieuwe Autoriteit en
Geweldloos Verzet

VBS Klavertje Vier, Kapellen
13 maart 2019
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 °1965, opleiding pedagogiek KUL
 10 jaar vormingswerk met jongeren
 Sinds 2004 zelfstandig nascholer:
ondersteuning van leerkrachten en teams (BaO en SO) rond
moeilijk gedrag / sociale vaardigheden
 Initiatiefnemer vormingsnetwerk NAGV op school
 Mama van een zoon van 16

Contact: hilde.leonard@pandora.be
www.NAGVopschool.be

Opvoeden is niet makkelijk!
Opvoeders (ouders én leerkrachten) voelen zich vaak
 schuldig
 onzeker
 machteloos
 alleen
Bij problemen met een kind of groep (op school, in de opvang,…)
 ouders zeggen: het ligt aan de school, leiding,…
 leerkrachten of begeleiders klagen: het ligt aan de ouders!

Opvoeders zien niet hoe ze zélf
hun invloed op kinderen kunnen vergroten…
Maar ze doen er wel degelijk toe!!!

(c) Hilde.Leonard@pandora.be en
www.NAGVopschool.be
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Er moet iets mis zijn met het kind!
“Een diagnose kan heel
helpend zijn, bijvoorbeeld om
een stofje toegediend te
krijgen dat je mist.
Maar voor geweld is het
hoogstens een verklaring,
maar nooit een excuus.”
Eliane Wiebenga

Haim Omer






hoogleraar psychologie Tel Aviv
ondersteunt ouders bij extreem probleemgedrag
gebaseerd op Geweldloos Verzet (Gandhi, King)
toepassingen in andere contexten, ook onderwijs
evolutie naar een visie op de positie van opvoeders

De rol van autoriteit
Ervaring nodig moeilijkheden te overwinnen
om zelfzekere volwassene te worden
daarom autoriteit nodig: “Dit verwachten we van jou.”
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Opvoeden zonder autoriteit?
 Permissieve opvoeding
 Natuurlijke ontwikkeling als
uitgangspunt
 Warmte, empathie, begrip
 Conflicten oplossen door te
praten
 Autoriteit is een negatief
begrip

Pijler: Relatie
 Bewust contact aangaan en niet verbreken, ook als
het lastig wordt: “Ik laat jou niet los!”
 Onvoorwaardelijke acceptatie voor de persoon van
het kind
 Wezenlijke nieuwsgierigheid voor wie dit kind is
 Geloven in zijn mogelijkheden, positieve stemmen
 Respect voor z’n autonomie, recht op eigen keuzes

Nieuwe Autoriteit
Verwachten /
Begrenzen
Steunen
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Structuur en routines
Kinderen hebben nood aan stabiliteit, zekerheid en
voorspelbaarheid
Routines
Grenzen in

“De roep om meer regels is
een teken van een gebrek
aan autoriteit.”
(naar Paul Verhaeghe, p. 98)

 tijd, beschikbaarheid
 ruimte
 bevoegdheden / taakverdeling

Niet te star, niet te soepel

Pijler: Aanwezigheid
“Wij zijn je vader en je moeder.
Wij zijn hier en wij blijven hier.
Je kan ons niet opzij zetten, ontslaan of negeren.
Wij zijn verantwoordelijk.
We komen tussen wanneer nodig.
Dat is onze plicht.”

Aanwezigheid - voorbeelden








vragen met wie je kind omgaat, hoe ze heten enz.
een lief sms-je sturen, een briefje in de broodtrommel
weten waar je kind is (telefoonnummers vragen)
‘time-in’ (naar kamer van het kind toegaan, samen iets doen)
je oprecht verdiepen in hun computeractiviteiten
samen naar favoriet tv-programma van kind kijken
naar plekken buitenshuis gaan waar je kind vaak is

Positieve ‘Big Brother’ & ‘loving footprints’!

(c) Hilde.Leonard@pandora.be en
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Overbescherming creëert angst en onzekerheid.
Aanwezigheid versterkt gevoel: “Ik kan het!”

Waakzame Zorg
 Beleving opvoeder: ik ben
aanwezig in het leven van mijn
kinderen, ik neem mijn
verantwoordelijkheid op.
 Beleving kinderen: mijn
opvoeders zijn in de buurt en
houden een oogje in het zeil.

Waakzame zorg 1
Open opmerkzaamheid
“Wij zijn geïnteresseerd in wie je bent en wat
je bezig houdt. Dit contact helpt ons je goed
te begeleiden en op te merken als je in de
problemen komt.”
 Goed contact met kinderen
 Open gesprekjes (vb. in de auto of tijdens een klusje)
 Familieraad rond thema (vb. planning vakantie,
eerste keer alleen met de fiets op pad,…)

(c) Hilde.Leonard@pandora.be en
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Waakzame zorg 2
Verhoogde opmerkzaamheid
“Wij merken dat het niet goed gaat. We
spreken je daarop aan. Dat is onze plicht. We
verwachten dat je je gedrag aanpast.”





Aanwezigheid verhogen
Grens duidelijk stellen
Herstelverzoek / oplossingsverzoek
Steeds gericht op oplossen in samenwerking met
kind

Waakzame zorg 3
Eenzijdige acties / Geweldloos Verzet
“Wij zijn vastbesloten… en houden vol,
ook als jij niet meewerkt.
Dat is onze plicht.”
 Vanuit verantwoordelijkheid van opvoeders
 Acties om zich te verzetten tegen onacceptabel
gedrag of ter bescherming van kind
 Inspiratie van Gandhi, Martin Luther King,…

Pijler: Verzet
= actief verzet, onafhankelijk van de reactie van
kind of jongere
 Jij kiest je acties en bent goed voorbereid, je handelt
pro-actief
 Vanuit kracht in plaats van macht
 Is de “vechtkant” van Nieuwe Autoriteit
 Geen machtsstrijd, maar volhouden
 Vanuit bewustzijn dat je niet kan dwingen

(c) Hilde.Leonard@pandora.be en
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Escalatieprocessen
Gezamenlijke escalatie
= opvoeder probeert te winnen,
kind ook…

Toegevende (vermijdende) escalatie
opvoeder geeft toe, eisen kind worden hoger, opvoeder geeft
op…
… in de praktijk vaak afwisselend gebruikt
door dezelfde persoon
door verschillende partners in zelfde opvoedingssituatie
… beide processen versterken elkaar!

Escalatie vermijden








Praat op een rustige toon
Durf stiltes laten, maar blijf aanwezig
“Ik verwacht dat je…”
Herhaal je boodschap kort en bondig
Geen “als… dan…” constructie (komt dreigend over)
Vermijd discussie
Gebruik “wij” in plaats van “ik”

Smeed het ijzer als het koud is!
Je hoeft niet meteen te reageren!

Bookmark (bladwijzer)
“Wat je doet, kan niet. We zijn nu allebei te boos. Ik stop nu het
conflict en kom er later op terug.”
Ev. herhaal je iets sterker: “Wij aanvaarden dit gedrag niet hier
thuis (op school). We komen er later op terug.”

(c) Hilde.Leonard@pandora.be en
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Escalatie vermijden in denken
“Ik moet niet winnen, alleen volhouden.”
“Ik kan er altijd later nog op terugkomen.”
“Fouten kan je altijd herstellen.”

Pijler: Zelfcontrole
 Ik heb alleen invloed op mijn eigen manier van
reageren
 Controle over het gedrag van anderen is een illusie!

 Ik neem de verantwoordelijkheid voor m’n eigen
gedrag
 Ik reageer niet op provocaties. Ik vermijd bewust
escalaties.

“Als een opvoeder
problemen ervaart
met een kind,
is het de
verantwoordelijkheid
van het hele
opvoednetwerk
om naar een oplossing te
zoeken.”
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Pijler: Steunnetwerk
 Praat over moeilijkheden bij opvoeding, dit is geen
teken van zwakte maar net sterk!
 Deel deskundigheid (school en ouders, in beide
richtingen)
 Deel gezag!
kinderen thuis aanspreken over gedrag op school,
misschien ook omgekeerd?

 Zorg dat kinderen voelen dat je elkaar steunt

“leerkrachten staan op de schouders van ouders”

Wie kan je vragen om steun?









Partner
Grootouders
Familieleden
Buren
Leiding van voetbal, jeugdbeweging,…
(ouders van) vrienden van je kind(eren)
Leerkrachten
…

Steunend netwerk
De relevante vraag is niet:
“Wiens fout is het?”
maar:
“Hoe kunnen we elkaar versterken
in de aanpak van de situatie?”
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Samenwerking school en ouders
 Boodschap vanuit de school:
“Wat moeten wij over je kind weten om het goed te
kunnen begeleiden?”
“Alleen kunnen we het niet. We zouden graag
hebben dat u ons helpt.”

 Zo kunnen ouders de school steunen:






Kind thuis aanspreken
Gesprek met kind, samen met een leerkracht
Initiatief nemen bij herstel voor de klas
Aanwezigheid tijdens schooluitstap
…

Blijf in verbinding met kinderen, ook als
het moeilijker loopt!
 Versterk positieve stemmen in kind
vb. samen foto’s bekijken van leuke momenten

 Relatiegebaren (onvoorwaardelijk!!!)
vb. briefje in pennenzak, iets leuks samen doen, fouten
toegeven

 Herstel
nodig kind uit om samen met jou schade te herstellen

Waakzame zorg

Eénzijdige acties
van Geweldloos
Verzet

Verhoogde
opmerkzaamheid

Open
opmerkzaamheid

Nieuwe Autoriteit
www.NAGVopschool.be
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Artikels, literatuur, opleiding enz.
www.NAGVopschool.be
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