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Voorwoord

In 2008 ben ik als 23-jarige student gestart als stagiair psychologie in het Medisch Peda-
gogisch Instituut (MPI) Wagenschot te Eke. Ondertussen is MPI Wagenschot een MFC 
geworden, een Multifunctioneel Centrum. Vanaf 2009 kon ik er ook mijn eerste werk-
ervaringen opdoen, eerst als opvoeder in een leefgroep van het internaat en later ook 
als psycholoog in een dagondersteunende dienst. Het MFC is verder verbonden aan 
een school buitengewoon secundair onderwijs type 3 of afgekort BuSO Wagenschot. 
Type 3 staat binnen het Vlaamse onderwijs voor de doelgroep leerlingen met gedrags- 
en emotionele problemen en stoornissen (Bauwens, 2013). Op Wagenschot wordt het 
schoolgaan in de meeste gevallen gecombineerd met een verblijf op internaat, al dan 
niet via verplichte plaatsing door de jeugdrechtbank. Het gaat om leerlingen die vaak 
tegelijk opgroeien in een destabiliserende (thuis)context. Wagenschot betekent in die 
zin voor vele van die leerlingen een kans op ontwikkeling en een toekomstperspectief 
in onze maatschappij. De missie is er niet voor niets: kansen creëren voor jongeren.

In slechts een aantal jaren tijd heb ik enorm veel geleerd over de doelgroep, maar daar-
naast onvermijdelijk ook over mezelf, het functioneren van de mens en de wereld in 
het algemeen. Het was een intensief traject, waarbij ik geconfronteerd werd met mijn 
kwaliteiten en valkuilen en uitgedaagd werd om deze zo goed mogelijk te leren begrij-
pen en afstemmen op andere collega’s (Ofman, 2007). Dergelijke zelfreflectie is belang-
rijk om vlot te kunnen samenwerken in een team, dat toch met heel wat moeilijke en 
uitdagende situaties moet kunnen omgaan (Kommers & Drese, 2010). Psychoanalytici 
spreken in deze context over de leeranalyse (Colijn, Snijders, Thunnissen, Bögels, & 
Trijsburg, 2009). Zelf leerde ik het kennen onder de noemer leerproces, waarbij je 
uiteindelijk zo professioneel mogelijk leert samen te werken in het begeleiden van 
leerlingen met gedrags- en emotionele problemen. De professionaliteit en de veiligheid 
die ik destijds in mijn team heb mogen ervaren zullen in die zin wellicht een ‘once in a 
lifetime experience’ geweest zijn. Dat ik een sterk leerproces kon afleggen en me daar-
bij kwetsbaar kon opstellen, is voor een groot deel te danken aan de feedback en de 
ondersteuning van mijn toenmalige collega’s, die ik tot op de dag van vandaag diep in 
mijn hart meedraag. Jullie hebben een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming 
van dit boek, ieder op zijn of haar manier. Nog steeds kan ik bij jullie terecht voor een 
menselijke evenwichtsoefening, maar ondertussen ook voor veel meer dan dat. Uiter-
aard ook grote dank aan alle andere collega’s waarmee ik destijds samengewerkt heb 
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op Wagenschot, zowel vanuit het internaat als de school. Jullie kunnen vast beamen 
hoe boeiend en uniek het is om op Wagenschot te werken of gewerkt te hebben, het 
kruipt onder je vel.

Ik werkte zelf voor het grootste gedeelte van mijn loopbaan op Wagenschot in een 
dagondersteunende dienst voor leerlingen die om uiteenlopende redenen moeilijk kun-
nen functioneren in de klas. De problematieken hebben te maken met moeilijk leren, 
met zorgaspecten of met een combinatie van beide. We trachtten om de jongeren zo 
preventief en emancipatorisch mogelijk te benaderen, te begrijpen en te omkaderen. 
Ondersteuning stond hier concreet voor het doorlopen van een continuüm van crisisin-
terventie tot uiteindelijk het systematisch trainen van de jongeren op inzichten en vaar-
digheden. Ik kreeg van meet af aan de kans om met de mij aangeleerde referentiekaders 
en methodieken aan de slag te gaan in de praktijk, waarbij elke situatie een unieke 
uitdaging vormde. Dat kon overigens op een eclectische manier, want we hoefden ons 
niet te beperken tot één referentiekader. Er was voldoende ruimte om, met waardering 
voor elkaar, perspectieven en referentiekaders uit te wisselen en te integreren. Er werd 
veel energie gestoken in het opbouwen van een werkrelatie, in beeldvorming, in han-
delingsplanning, in consequente opvolging, enzovoort. En dat bovendien vanuit een 
visie waar elk jaar opnieuw samen over nagedacht werd.

Vooral dit laatste visie-aspect heeft op een bepaald moment steeds meer mijn aandacht 
getrokken. Visie maakt deel uit van hoe een organisatie zich gedraagt of wenst te ge-
dragen (Kommers & Drese, 2010). Men kan zich zo gaan organiseren rond leerlingen 
dat er vooral proactief, preventief, positief en op maat samengewerkt kan worden, dat 
kwaliteiten aangesproken worden en dat er veel geïnvesteerd wordt in extra psycho-
pedagogische of didactische ondersteuning (Wood & Tarrier, 2010). Ofwel manifesteert 
zich het tegenovergestelde, waarbij er achter de feiten aan gelopen wordt, de focus 
zich vooral richt op de problemen, er zondebokken gezocht worden vanuit eigen ri-
gide overtuigingen en er uiteindelijk bijna een juridisch oordeel geveld wordt over de 
leerling (Verhaeghe, 2002). Dat laatste heb ik in sommige situaties ook meegemaakt 
en heeft me doen inzien dat het allesbehalve zinvol is om dan eenzijdig te gaan focus-
sen op het zichtbare probleemgedrag en de psychologische kenmerken van de leerling 
zelf. Het pedagogisch systeem rond de jongere is minstens even cruciaal bij het bepa-
len van positief gedrag en moet dus ook kritisch in vraag gesteld worden wanneer er 
zich probleemgedrag voordoet (Bronfenbrenner, 1979b; Belsky, 1984; Bronfenbrenner 
& Morris, 1998; Bronfenbrenner, 2005; Pianta & Walsh, 1996; Nederlands WHO – FIC 
Collaborating Centre, 2001). Wanneer het binnen een team ontbreekt aan visie zien we 
niet alleen probleemgedrag ontstaan bij de leerlingen, maar ook bij onszelf als hulpver-
leners of onderwijspersoneel. Met goede bedoelingen en veel expertise alleen komen 
we er niet, er is daarnaast nood aan een stevig pedagogisch beleid waarbinnen deze 
zaken verankerd worden. Deze conclusie heeft me ertoe aangezet om de psychologie 
verder te gaan verbinden met meer contextuele en ecologische kaders, teneinde ook 
op organisatieniveau positief gedrag te kunnen bepalen. Het gaat om een integratief en 
associatief denkkader, waarbij verschillende ideeën, referentiekaders en methodieken 
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verbonden worden in één geheel. Dat maakt ook dat er in dit boek eerder in de breedte 
dan in de diepte gewerkt wordt, teneinde een samenhang te bewaken en houvast te 
bieden voor de onderwijspraktijk. Het gaat in die zin om een andere werkwijze dan 
waarbij één specifiek onderdeel zeer grondig en deskundig uitgewerkt wordt, wat op 
academisch niveau wel vaker het geval is. Er wordt gezocht naar een goed evenwicht 
tussen praktijk, theorie en wetenschap.

Een vrijblijvende passie evolueerde naargelang de tijd meer en meer naar de concrete 
ambitie om met dit psycho-pedagogische idee iets aan te vangen in de praktijk. Die 
kans kreeg ik op een gegeven moment in het onderwijs. Ik maakte voor één schooljaar 
de overstap naar het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) Gent, dit voor de af-
deling buitengewoon onderwijs, type 1, 3, 4 en 8.1 Hier kon ik van meet af aan als psy-
cho-pedagogisch consulent met mijn ervaringen en expertise uit welzijn iets betekenen 
voor scholen, leerlingen en ouders. Drie belangrijke zaken heb ik dat jaar opgemerkt. 
Vooreerst het feit dat gedragsproblemen overal voorkomen, zeker niet enkel binnen het 
type 3-onderwijs. Daarnaast de bevestiging dat probleemgedrag bij leerlingen vaak ook 
uitgelokt wordt door probleemgedrag op het niveau van het schoolteam. Er is op dat 
vlak een zeer groot verschil tussen scholen mét en zonder een zorgvisie met betrek-
king tot het proactief promoten van positief gedrag of het voorkomen en omgaan met 
probleemgedrag. Ten slotte valt het op dat het onderwijs nog veel kan opsteken van de 
knowhow binnen welzijn en hulpverlening, toch zeker wat betreft het zorgaspect. Het 
lijken me momenteel nog veel te veel aparte werelden, terwijl onderwijs en zorg een 
én-én verhaal zou kunnen en eigenlijk zou moeten zijn. Op dat punt wens ik graag de 
collega’s van het Vrij CLB Gent te bedanken voor de kansen, de opgedane ervaringen, 
het uitwisselen van kennis en de samenwerking. Ik was verheugd na dit jaar te conclu-
deren dat jullie deze weg naar positief gedrag een warm hart toedragen.

De overstap naar het CLB maakte het moeilijker om leerlingen rechtstreeks en vooral 
langdurig te kunnen begeleiden. Om de leefwereld van jongeren met gedrags- en emotio-
nele problemen toch in de praktijk te kunnen blijven ervaren, geef ik sinds 2011 therapie 
op Centrum Kind en Adolescent van de Universiteit Gent. Verder is het de ideale setting 
om opgedane expertise te kunnen blijven aftoetsen aan de praktijk. Vanaf januari 2013 
kreeg ik pas echt de kans om deel te nemen aan het uitbouwen van pedagogisch beleid 
binnen het onderwijs. Dat door deeltijds te starten bij de pedagogische begeleidingsdienst 
(PBD) van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, als pedagogisch medewer-
ker gedrag. Vanaf de zomer 2013 kon ik er uiteindelijk voltijds aan de slag. Tijdens de 
eerste maanden lag de focus op het verder uitwerken van een practice-, theory- en evi-
dence-based begeleidingsvisie over hoe scholen en internaten zich zo efficiënt en effectief 
mogelijk kunnen organiseren in het promoten van positief gedrag en in het voorkomen 
van en het omgaan met gedragsproblemen (Gemeenschapsonderwijs, 2012; Weymeis, 
2013). Hierbij heb ik me proberen te bedienen van heel wat bruikbare referentiekaders 
en methodieken, getoetst aan de vele ervaringen die supra beschreven werden. Later, in 
het najaar van 2013, kon ik er daadwerkelijk mee aan de slag gaan in een aantal scholen 
buitengewoon onderwijs, verdeeld over de verschillende regio’s in heel Vlaanderen.
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Het totaalverhaal werd kort daarna vertaald in een psycho-pedagogisch en integratief 
zorgbeleid, Time-In genaamd. Door het enthousiasme dat hieromtrent ontstond wordt 
dit zorgbeleid sinds de zomer van 2014 voor één jaar gesubsidieerd via het departe-
ment onderwijs van de Vlaamse overheid en Profo VZW. De subsidies werden ingezet 
in scholengroep 21 (Oudenaarde), in samenwerking met de buitengewone basisschool 
MPI ‘t Craeneveld (type basisaanbod, 2 en 4). Er werd een extra Time-In coördinator 
ingezet in de school om Time-In te helpen implementeren, uitvoeren en evalueren. 
Bovendien werd er daarnaast ook een wetenschappelijke effectiviteitsstudie opgestart, 
dit in samenwerking met de Universiteit Gent. Eind juni 2015 werd dit geheel afgerond 
en werd er verder gewerkt aan het uitschrijven van dit boek. Ik hoop met dit boek en 
het protocol Time-In scholen en de verschillende betrokkenen verder te kunnen inspi-
reren in het uitbouwen van hun zorgbeleid, dit in functie van meer positief gedrag en 
welzijn op school. We gaan ervan uit dat dit uiteindelijk ook het academisch presteren 
van de leerlingen ten goede komt. Time-In zal opnieuw gesubsidieerd worden voor 
het schooljaar 2015-2016. Onze opdracht bestaat er deze keer in om Time-In zo breed 
mogelijk te implementeren binnen het Vlaamse onderwijs. Daarom zullen we ook een 
implementatieonderzoek opstarten, peilen naar de attitudes van het schoolteam en een 
Time-In coördinator inzetten in het gewoon basisonderwijs. De onderzoeksresultaten 
van beide studies zullen pas gerapporteerd worden na het afronden van alle analyses. 
Ten slotte wens ik nog de mensen te bedanken die hier tot nu toe vol enthousiasme aan 
bijgedragen hebben. Ik denk hierbij aan de collega’s binnen GO! centraal, de pedagogi-
sche begeleidingsdienst van het GO!, Profo VZW, MPI ‘t Craeneveld en de Universiteit 
Gent. Zonder jullie toegewijde samenwerking en ondersteuning zou het niet mogelijk 
geweest zijn om dit verhaal te realiseren in de praktijk.

Noot

1.  Type 1 = licht mentale beperkingen; type 3 = gedrags- en emotionele problemen/stoornis-
sen; type 4 = neuro-motorische stoornissen; type 8 = leerproblematieken/stoornissen.



Beschouwing

Gedreven, inspirerend, talentgericht, positief, systematisch en interactief zijn een aan-
tal termen om dit werk te typeren. Met bestaande bouwstenen en vanuit een duidelijke 
visie werd een origineel en vooral bruikbaar format gecreëerd. De bouwstenen worden 
helder belicht en niet weggeschreven onder een verhullende zogezegd nieuwe naam 
die originaliteit predikt, maar platgetreden paden bewandelt.

De auteur spiegelt via dit werk goesting naar de lezer. Goesting om zich in te zetten 
voor de verbetering van de levenskwaliteit van jonge mensen. Werken met gekwetste 
en op de rand bijna uit het schoolsysteem uitgespuwde jongeren.

Het doel is om voor de jongeren te streven naar hogere levenskwaliteit en de ontwik-
keling tot evenwichtige participanten in de samenleving. Is dit streven – vanuit de 
schoolcontext – het verbreden van een mandaat tot ongeoorloofde terreinen? We den-
ken het niet. Vanuit het handelingsgerichte wordt niet minder gedaan dan nodig en niet 
meer dan gewenst. Schoolcontext is een belangrijke ingang tot levenskwaliteit, mits 
instemming van de betrokken jongere, zijn ouders en medewerking van leerkrachten, 
leerlingenbegeleiding en schoolleiding.

Integratief werken heeft soms de bijklank dat er van alles wat is, maar zaken in het los 
zand-perspectief naast elkaar worden gezet. Hier wordt cement gebruikt. Een aantal 
combineerbare theoretische kaders vormen de aanloop tot een bevattelijke, overdraag-
bare en vooral toepasbare methodiek. We appreciëren de gerichtheid op een weten-
schappelijke toetsing van wat uitgewerkt werd. Henk Weymeis is zeker niet uit op veel 
schrijverij. Ondanks zijn leeftijd is dit werk het resultaat van jarenlang zoekwerk. Via 
een grote belezenheid zijn vele bronnen geïntegreerd. Hij heeft de feeling om rode 
draden in het complexe weefsel van elkaar overlappende en aanvullende theorieën te 
herkennen. We vinden thema’s rond gedrag, cognitie en emotie. 

Overdag bevindt hij zich op de werkvloer samen met de jongeren. ’s Avonds zijn er de 
leeslamp en de computer als gezellen. Via een breed uitgerolde loper aan theoretische 
inzichten plooien we in het boek terug naar de schoolse context en het concreet bruik-
bare en uitgetekende gefaseerde interventieplan. Per aangesneden onderwerp wordt de 
lezer getrakteerd op conclusies (wat de leeslast aanzienlijk vermindert).
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We zagen Henk Weymeis aan het werk vanuit dit kader en in opbouw van dit kader: 
bottom-up, zoekend naar kennis, vanuit de link met de praktijk; top-down, stevige 
theoretische antwoorden vertalend in een bruikbare methodiek. In overleg en open 
communicatie met zijn collega’s, wederzijds inspirerend.

Het preventieve, proactieve en curatieve Time-In concept vraagt van alle schoolmede-
werkers nog meer inzet in een al bezet en belast agenda. Is dat realistisch? Voor ons 
is het antwoord zeer zeker: ja! Via een aanvankelijke investering oogst men een ener-
giegevende meerwaarde. Welke vogel gaat zich beklagen over het feit dat hij vleugels 
krijgt?

Paul Hamers
Directeur Jongerenzorg MFC Wagenschot
Praktijkassistent UGent, Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psy-
chologie.



Inleiding

 “Wij bepalen samen gedrag, wij zijn gedrag.”

Alvorens er op verschillende niveaus iets gezegd kan worden over het promoten van 
positief gedrag  en het voorkomen en hanteren van probleemgedrag  in het onderwijs, is 
het belangrijk om het concept gedrag  te verduidelijken en te definiëren. Wat wordt er 
onder het begrip gedrag verstaan en wanneer kan er concreet gesproken worden over 
probleemgedrag? Welke soorten probleemgedrag kunnen er bovendien onderscheiden 
worden? En hoe kan probleemgedrag ten slotte geïnterpreteerd worden?

Gedrag kan heel ruim bekeken worden en betreft in principe alles wat door anderen 
rechtstreeks of indirect geobserveerd kan worden (Colijn, Snijders, Thunnissen, Bögels, 
& Trijsburg, 2009). Ook mentale activiteiten vallen in die zin onder de noemer gedrag: 
voelen, nadenken, analyseren, enzovoort. Gedrag is een relatief begrip: afhankelijk van 
de context en de geldende grenzen, normen en waarden krijgt het betekenis en drukt 
het uit wat mensen concreet willen of ervaren (Bronfenbrenner & Morris, 1998; Van 
Der Ploeg, 1997). Een eenvoudig voorbeeld: men is beleefd omdat dit maatschappelijk 
verwacht wordt of omdat men de goedkeuring van anderen wil krijgen. Gedrag is als 
een ijsberg, waarbij de top verwijst naar onderliggende individuele eigenschappen, 
intrapersoonlijke processen en naar het achterliggende contextuele verhaal van de per-
soon in kwestie (Lingsma & Scholten, 2007).

Wie deze definiëring van gedrag specifieker toepast op het observeren van probleem- 
en dus grensoverschrijdend gedrag van leerlingen binnen verschillende contexten zoals 
thuis, op school of binnen een internaat, denkt misschien vooral aan wat zichtbaar naar 
anderen toe gericht is. Men noemt dat ook wel externaliserend  gedrag: vechten, roepen, 
schreeuwen, slaan, materiaal beschadigen, weglopen, weigeren om te werken in de klas, 
enzovoort (Mets, 2006; Cautaert, Dupont, & Ideler, 2001). Anderen denken misschien eer-
der aan de onderliggende factoren. Dat noemt men ook wel internaliserend  gedrag, dat 
eerder gericht is op zichzelf: men gaat intens twijfelen aan zichzelf, kampt met angstige 
of depressieve gevoelens, stelt zelfbeschadigend gedrag, ervaart hevige stress, enzovoort.

Contextuele factoren geven niet enkel betekenis aan gedrag, maar beïnvloeden ook 
gedrag. Mensen ontwikkelen namelijk gedrag en onderliggende vaardigheden, ge-
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dachten en gevoelens in interactie met hun omgeving (Deci & Ryan, 1990; Belsky & 
Pluess, 2009; Ryan & Deci, 2000). Het gaat hierbij om vaardigheden zoals zelfcontrole , 
probleem oplossing  en emotieregulatie , die ons toelaten om te leren omgaan met pro-
blemen en positieve of negatieve emoties. Ook het omgekeerde is een feit: mensen 
oefenen op hun beurt een invloed uit op de omgeving. Deze bidirectionele interacties 
worden beschreven binnen bio-ecologische modellen en onderzocht op verschillende 
niveaus, van individu tot en met maatschappelijke factoren (Bronfenbrenner, 1979b; 
Bronfenbrenner & Ceci, 1994; Engel, 1977; Pianta & Walsh, 1996; Belsky, 1984; Belsky 
& Pluess, 2009). Op de hoogste niveaus binnen deze modellen worden de distale (op 
afstand) invloeden op ons gedrag belicht, zoals de dominante culturele opvattingen 
binnen de maatschappij over probleemgedrag, maar ook bijvoorbeeld de invloeden 
vanuit de politiek, de media en bepaalde sociaal-economische instanties. Op de lagere 
niveaus bestudeert men de interactie tussen personen en bepaalde proximale (nabije) 
contexten, bijvoorbeeld de school of de familiale situatie van de leerling. Ten slotte 
worden ook persoonlijke kenmerken in rekening gebracht, zoals het temperament van 
de leerling.

Het is op het niveau van schoolbeleid  interessant om na te gaan wat vandaag de meest 
gangbare maatschappelijke interpretaties zijn van gedrag en hoe die bepalen wat nor-
maal gedrag is en wat niet. Een norm wordt gedefinieerd als een geschreven of onge-
schreven regel, die bepaalt hoe het er in een groep aan toe zou moeten gaan (Colijn, 
Snijders, Thunnissen, Bögels, & Trijsburg, 2009). Dat beïnvloedt het organisatiegedrag 
van de school en heeft uiteindelijk ook implicaties voor het gedrag van het schoolteam, 
de leerlingen en de ouders. Maatschappelijke en schoolse invloeden zijn in die zin 
ook belangrijk om probleemgedrag van leerlingen in kaart te brengen, maar worden 
niet altijd in vraag gesteld, misschien omdat het op het eerste gezicht een ver-van-ons-
bedshow lijkt ten opzichte van de dagelijkse praktijk in de klas. Tijdens intervisiemo-
menten of visie-oefeningen op scholen gaan we ons al te vaak eenzijdig focussen op 
het zichtbare probleemgedrag en eventueel ook op de onderliggende kwetsbaarheden 
van de leerlingen of de ouders, terwijl dat lang niet volstaat om het probleemgedrag in 
zijn totaliteit te kunnen verklaren. De visie leidt dan ook niet tot gewenste resultaten in 
functie van meer positief gedrag. Problematisch gedrag laat zich niet altijd herleiden tot 
een stoornis, hoewel het aantal gestelde diagnoses duidelijk blijft toenemen (De Ganck, 
Vansieleghem, & Vanheule, 2011). Het lijkt wel een paradox: het is van belang om maat-
schappelijke en contextuele aspecten te belichten om probleemgedrag te kunnen ver-
klaren, maar het wordt allesbehalve maatschappelijk aangemoedigd om dat te doen. 
Integendeel, momenteel lijkt het dominante verklaringsmodel voor probleemgedrag te 
maken te hebben met de rol van het individu en het ‘ik’. De absolute waarheid die we 
toebedeeld krijgen is dat gedrag maakbaar is en dat je eigen succes of falen in de eerste 
plaats je eigen verantwoordelijkheid is (Verhaeghe, 2012; Weyns, Estor, & Geudens, 
2013; De Wachter, 2012; Kasser & Ryan, 1993; Kasser & Ryan, 1996; Batens, 2004). 
Dit in vraag stellen is bedreigend en bijna taboe. Het gaat hierbij om materieel en op-
pervlakkig succes, dat vooral economisch en kwantitatief van aard is. Er wordt dan 
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ook oppervlakkig succesvol gedrag verwacht in de zin van prestige, status, rijkdom, 
uiterlijke schoonheid, enzovoort. De succesnorm zorgt er verder in combinatie met het 
medisch-psychiatrisch stoornisdenken voor dat zichtbaar probleemgedrag gereduceerd 
wordt tot gestoord gedrag (Engel, 1977; Verhaeghe, 2002). Het probleemgedrag van de 
leerling ligt niet aan de invloed van de school of onze manier van samenleven, maar 
aan een genetisch of neurologisch deficit dat bij voorkeur aangepakt moet worden 
met medicatie en therapie. Wie gestoord gedrag stelt, is bijgevolg de ideale zondebok 
voor de problematische situatie ten opzichte van wie wel voldoet aan de succesnorm 
(Batens, 2004; Girard, 2005). Ook binnen het schoolteam of in de thuissituatie kunnen 
dergelijke dynamieken ontstaan, ook leerkrachten en ouders worden beïnvloed door de 
ik-norm. Dat alles brengt bovendien gevolgen met zich mee voor de manier van opvoe-
den, de relatie tussen volwassenen en leerlingen en voor het psychologisch welzijn van 
alle betrokkenen binnen en buiten het schoolsysteem (Haim, 2011; Wielemans, 2000; 
Stijnen, 2013). De lat ligt hoog en steeds meer mensen kunnen of willen het tempo niet 
meer volgen.

We moeten het ook positief durven te bekijken. Welke zaken stimuleren ons wel tot 
het stellen van positief gedrag? We gaan anno 2014-2015 al een stuk kritischer om met 
het prestatie- en stoornisdenken in het onderwijs dan een tijd geleden. Het uitbouwen 
van een expliciet zorgbeleid krijgt naast het leeraspect steeds meer de aandacht van 
directeurs, toch zeker in het buitengewoon onderwijs waar ik zelf meer ervaring mee 
heb. Verder wordt het gedrag van leerlingen al vaker in kaart gebracht op een inte-
gratieve manier, met aandacht voor zowel biologische als ecologische kenmerken. Er 
wordt niet enkel meer gedacht in termen van stoornissen, maar ook in termen van 
kwaliteiten en onderwijsbehoeften. Daarnaast worden participatie en samenwerking 
binnen het schoolteam , de betrokkenheid van ouders bij de school en het inzetten op 
ondersteuningsbehoeften steeds meer aangemoedigd. Dergelijke uitgangspunten wor-
den gestimuleerd via de recente onderwijshervormingen  (het M-decreet), die gericht 
zijn op meer inclusief onderwijs en bijvoorbeeld ook concreter tot uiting komen in 
het pedagogisch project van het Gemeenschapsonderwijs (Vlaams Parlement, 2013; 
Gemeenschapsonderwijs, 2014). Ook heel wat scholen doen zelf een inspanning om 
een positief signaal te geven naar de samenleving toe, door niet enkel te focussen op 
leren en presteren, maar ook op de emancipatie en het welzijn van de leerlingen, de 
ouders en het schoolteam. Er wordt in die zin vooruitgang gemaakt of er ontstaat toch 
enigszins potentieel en openheid om mensen verder aan het denken te zetten.

Ondanks alle goede bedoelingen kan er zeker nog verder gewerkt worden aan een 
cultuur en het bewustzijn om de invloed van de samenleving, de school en het school-
team op het gedrag van de leerlingen en de ouders in vraag stellen. Het is namelijk 
interessant om vast te stellen dat er zich ook in het schoolteam probleemgedrag kan 
voordoen en dat zelfreflectie aanmoedigen hieromtrent niet altijd evident is (Braeck-
mans et al., 2006; Coonen, 2007; Stijnen, 2013). De leerkracht voelt zich in moeilijke of 
conflictueuze situaties bedreigd in de eigen zelfwaarde om uiteenlopende redenen, wat 
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verdere samenwerking en professionalisering kan bemoeilijken. Het zou niet de eerste 
keer zijn dat men het bijgevolg niet eens geraakt op een klassenraad over thema’s die 
te maken hebben met opvoeding en psychologie en net dat kan een heel onveilig peda-
gogisch klimaat veroorzaken binnen de school.

Probleemgedrag verklaren doen we niet door één partij aan te duiden, te stigmatiseren 
en te herleiden tot zondebok, zoveel is duidelijk. Er wordt beter afgestapt van schuld-
vragen en oorzaak-gevolg redeneringen in de school omdat het cirkelredeneringen zijn, 
die niet bruikbaar zijn om het probleemgedrag te verklaren, laat staan het probleem 
op te lossen. Probleemgedrag is vaak zowel oorzaak als gevolg tegelijk. Bijvoorbeeld: 
verschillende leerlingen stellen probleemgedrag in de klas volgens de leerkracht. Het 
klopt dat het kwetsbare leerlingen zijn, die moeilijkheden hebben met grenzen en 
structuur. De leerkracht vindt het op een gegeven moment welletjes en stelt dat som-
mige leerlingen beter geschorst worden. Hij vindt hiervoor steun bij de directie, die 
bezorgd is om het welzijn van de leerkracht. Nu blijkt achteraf dat de leerkracht geen 
psycho-pedagogische scholing gekregen heeft, waardoor hij het gedrag niet wist te ver-
klaren of te hanteren. Bovendien blijkt dat het helemaal niet duidelijk is wat de visie 
op zorg is binnen de school en dat verschillende leerkrachten er een andere aanpak 
op na houden. Toch gaan de leerkracht en de school de leerling uiteindelijk verwijten 
wat de school wellicht zelf mee uitgelokt heeft. Het wordt een selffulfilling prophecy 
(Rist, 1970).

Ook in functie van positief gedrag en de preventie van gedragsproblemen functioneert 
de school als een samenhangend systeem, waarbij elke betrokkene een bijdrage kan 
leveren. Het is in de school geen kwestie van ik of jij, maar een kwestie van ‘wij’ (Kom-
mers & Drese, 2010; Pameijer, Van Beukering, & De Lange, 2009; Maslow, 1970). Wij 
zijn allen samen, zowel de leerling in interactie met verschillende contexten (school, 
thuis, maatschappij, enzovoort), verbonden in één circulair holistisch systeem en we 
bepalen dus samen positief gedrag (Koestler, 1981; Verhaeghe, 2002; Savenije, Lawick, 
& Reijmers, 2008). Wij zijn gedrag, dat is het centrale uitgangspunt in dit boek en in de 
zoektocht naar het promoten van positief gedrag. Het lijkt daarbij zinvol om het over-
wegend individualistische en reductionistische model, zoals het binnen onze zeitgeist 
vandaag voorgehouden wordt, te begrenzen en terug in evenwicht te brengen (Cooley 
& Vincent, 1903; Verhaeghe, 2012; Weyns, Estor, & Geudens, 2013; Hegel, 2013; King, 
2014; Batens, 2004; Kuhn, 1970; Harter, 2001). Dit zou een ethisch verantwoord alter-
natief kunnen zijn voor het ik-denken binnen onze maatschappij en zou uiteindelijk 
een positief effect kunnen hebben op het gedrag, de relaties en het welzijn binnen het 
integratieve onderwijs dat we nastreven. Niet onbelangrijk is dat meer welzijn in de 
school verder ook betere academische prestaties met zich meebrengt (Eisenberg, Va-
liente, & Eggum, 2010).

Dit wij-standpunt mag niet bij een louter theoretisch discours blijven, daar hebben 
scholen in de praktijk niet veel aan. Er werd dan ook nagegaan hoe dit concept kan 
leiden tot een handelingsgericht  en multi-systemisch  zorgbeleid in het promoten van 
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positief gedrag, waarbij een beroep gedaan werd op de integratie van verscheidene 
referentiekaders en methodieken. Daarnaast trachten we ook het motivatie- en rela-
tieaspect aandacht te geven door uit te zoeken hoe dit concept concreet en participa-
tief uitgebouwd kan worden binnen de scholen zelf (Vansteenkiste & Soenens, 2013; 
Vansteenkiste, Soenens, Sierens, & Lens, 2005; Miller & Rollnick, 2002; Appelo, 2011; 
Prochaska, Redding, & Evers, 2008; Prochaska, DiClemente, & Norcross, 1992; Ryan & 
Deci, 2000; Bartelink, 2013; Miller & Rose, 2009).

Het zorgbeleid werd uiteindelijk bedacht met de naam Time-In. In tegenstelling tot 
time-out ligt de focus niet enkel op het blussen van brandjes, maar in eerste instantie 
op het proactief promoten van positief gedrag, het welzijn en de integratie van alle be-
trokkenen binnen en buiten de school. Time-In werd tijdens het schooljaar 2014-2015 
geïmplementeerd in MPI ‘t Craeneveld te Eine (Oudenaarde), een school voor buiten-
gewoon basisonderwijs type basisaanbod, 2 en 4. Aan het traject werd wetenschap-
pelijk onderzoek verbonden, dat het zorgbeleid onder andere toetst op effectiviteit en 
de mate van succesvolle implementatie. De vraag wordt gesteld of Time-In wel degelijk 
leidt tot meer integratie, welzijn en academisch succes bij de leerlingen en of het verder 
ook een concrete ruggensteun betekent voor het schoolteam. Dit onderzoek gebeurt in 
samenwerking met de Universiteit Gent.



1. Menselijke ontwikkeling

 “Children need people in order to become human... It is primarily through observing, 
playing, and working with others older and younger than himself that a child discovers 
both what he can do and who he can become – that he develops both his ability and his 
identity... Hence to relegate children to a world of their own is to deprive them of their 
humanity, and ourselves as well.”

Urie Bronfenbrenner

1.1 Inleiding

De ontwikkeling  van de menselijke identiteit komt in essentie voort vanuit de interactie 
tussen een persoon en zijn of haar sociale omgeving. Dit samenspel is voor iedereen 
verschillend, waarbij ieders unieke eigenschappen beïnvloed worden door gebeurtenis-
sen van buitenaf (Belsky & Pluess, 2009; Ryan & Deci, 2000). Ook binnen vakgebieden 
zoals de klinische ontwikkelingspsychologie worden problematieken op deze manier 
benaderd, als de interactie tussen een bepaalde kwetsbaarheid (diathese ) en de uit-
lokkende stressoren en risicofactoren van buitenaf (stress ) (zie fi guur 1.1) (Hankin & 
Abela, 2005). Ontwikkeling is bovendien een dialectisch proces, waarbij gebeurtenis-
sen van buitenaf geïntegreerd worden binnen het Zelf (Deci & Ryan, 1990; Harvey, 
2002; Ryan & Deci, 2000).

Naast onze identiteit bepaalt de interactie tussen persoon en omgeving uiteindelijk ook 
ons gedrag, dat direct of eerder indirect observeerbaar is (Mets, 2006). Om dit gedrag 
betekenis te kunnen geven gaat men niet enkel focussen op kenmerken van de leer-
ling zelf (bio), maar ook op kenmerken van diens sociale omgeving (ecologie). Enkele 
modellen beschrijven en onderzoeken deze bio-ecologische ontwikkeling  over de tijd 
heen, waarbij de invloed van bijvoorbeeld de ouders, de school en de maatschappij 
belicht worden (Bronfenbrenner, 1979b; Belsky, 1984; Engel, 1977; Nederlands WHO – 
FIC Collaborating Centre, 2001). Het is ook in dit boek de bedoeling om bio-ecologisch 
te werk te gaan, zodat het mogelijk wordt om tot een integratieve begeleidingsvisie te 
kunnen komen, die zowel kind- als contextuele factoren in rekening brengt (Koestler, 
1981; Verhaeghe, 2002; Savenije, Lawick, & Reijmers, 2008).
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Figuur 1.1. Het diathese-stress model (Hankin & Abela, 2005).

1.2 Het biopsychosociaal model en de ICF1

1.2.1 Weg van het strikt medisch denken

Het biopsychosociaal model , een model dat het menselijk functioneren beschrijft, werd 
in de eerste plaats ontwikkeld om af te stappen van het reducerende en eenzijdige bio-
medische stoornismodel , dat ooit en in feite nog steeds het denken in de westerse wereld 
op dominante wijze stuurt (Verhaeghe, 2002). Volgens het stoornismodel wordt het me-
disch en psychiatrisch disfunctioneren van een persoon beschouwd als een organisch ver-
klaarbare ziekte. Bijgevolg worden mensen op kwantitatieve wijze geclassifi ceerd volgens 
het aantal zichtbare symptomen, zonder rekening te houden met omgevingsfactoren. Het 
bijbehorende classifi catiesysteem dat vertrekt van deze mensvisie heet de Diagnostic and 
Statistic Manual of Mental Disorders (DSM-5) (Assocation, 2014; Vanheule, 2013).

Ongeveer 40 jaar geleden werd in de medische wereld werk gemaakt van een meer 
integratief en systemisch bio-ecologisch model om het ontwikkelen van ziekte en 
disfunctioneren te verklaren en op te volgen. Dit werd het biopsychosociaal model 
genoemd en werd recenter verder vertaald in de International Classification of Func-
tioning Disability and Health (ICF) (zie figuur 1.2) (Nederlands WHO – FIC Collabo-
rating Centre, 2001; Engel, 1977). In plaats van louter duaal te denken, waarbij men 
een strikte opsplitsing maakt tussen lichaam en geest, werd vanaf dan gestreefd naar 
het zoeken van verklaringen die biologische, psychologische, sociale en ecologische 
elementen combineert. Een rechtstreeks en belangrijk gevolg daarvan is dat men op die 
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manier ook de keuze gemaakt heeft om meer aandacht te geven aan de psychosociale 
en gedragsmatige elementen in de zorg voor patiënten. De ICF kan als bio-ecologisch 
classificatiesysteem gehanteerd worden om een gedetailleerde en kwalitatieve proces-
beschrijving te maken van het functioneren van een persoon, ingebed in zijn of haar 
context. Belangrijk daarbij om op te merken is dat de ICF een gestandaardiseerde en 
gemeenschappelijke taal voorziet om het functioneren te beschrijven vanuit drie ver-
schillende perspectieven. Door het hanteren van de taal worden gebruikers voortdu-
rend uitgedaagd om het functioneren te specificeren, concretiseren en objectiveren 
om misinterpretatie en/of subjectieve interpretatie te vermijden. Dat laatste doet een 
hoge interbeoordelaarsbetrouwbaarheid  vermoeden. Het gebruik van de specifieke be-
woordingen schept enerzijds een duidelijke en begrijpelijke taal voor alle betrokkenen 
en voorziet anderzijds een vlotte communicatie tussen beroepsbeoefenaren binnen de 
hulpverlening en over andere sectoren heen. Tevens leidt het hanteren van de taal ertoe 
dat uiteenlopende vakgebieden en takken van de wetenschap wereldwijd kunnen com-
municeren over gezondheid en gezondheidszorg.

Gezondheidstoestand

Aandoeningen, ziekten

Activiteiten
Functies en anatomische

eigenschappen

Externe factoren Persoonlijke factoren

Participatie

Figuur 1.2. Het biopsychosociaal model zoals gehanteerd binnen de ICF (Engel, 1977; Nederlands WHO 
– FIC Collaborating Centre, 2001).

1.2.2 Centrale uitgangspunten

Het biopsychosociaal model zoals gebruikt in de ICF vertrekt van de volgende uitgangs-
punten (Brocatis, 2012):
1. Een holistische of integratieve benadering van de mens, waarbij cliëntgerichte zorg , 

empowerment  en inclusie  centraal staan.
2. Interventies op één domein of een factor in een domein brengen veranderingen 

teweeg in de andere domeinen en op andere factoren in het domein.
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3. De interacties zijn specifi ek en staan niet in een voorspelbare één-op-één-relatie tot 
elkaar. Er wordt niet gesproken van lineaire causale interacties, wel van complexe 
circulaire interacties tussen de verschillende factoren.

4. De interactie vindt plaats in beide richtingen. Alle factoren in het model gaan elkaar 
wederzijds beïnvloeden.

Opvallend en uniek is dat naast biologische, persoonlijke en contextuele factoren ook 
onderzocht wordt in welke mate iemand participeert aan het maatschappelijke gebeu-
ren. Hoe dan ook is het belangrijk om bij het ICF-denken in de eerste plaats te kijken 
naar de persoon achter de stoornis. Het gaat in die zin niet over het remediëren van 
een stoornis, maar over het verbeteren van de levenskwaliteit  van de persoon met de 
stoornis. In de context van dit werk zal dit principe vertaald worden naar het promoten 
van positief gedrag bij kwetsbare leerlingen, door in te zetten op hun kwaliteiten en te 
streven naar optimale integratie in de school en de maatschappij.

1.2.3 Centrale begrippen

Alle onderdelen van het biopsychosociaal model gaan in interactie met elkaar bij het 
bepalen van het functioneren of de gezondheidstoestand van het kind. We onderschei-
den daarbij de volgende begrippen:
 – Functies  en anatomische eigenschappen : functies zijn de fysiologische en mentale 

functies van het menselijk organisme. Onder de component functies worden even-
eens mentale functies ondergebracht. Anatomische eigenschappen betreffen de po-
sitie, aanwezigheid, vorm en continuïteit van anatomische delen van het lichaam 
zoals organen, ledematen en hun onderdelen.

 – Activiteiten : met activiteiten doelt men op de onderdelen van iemands handelen. De 
term verwijst naar het functioneren vanuit een individueel perspectief en dus niet in 
relatie met zijn/haar omgeving. Dat laatste komt vooral tot uiting in de hieronder be-
schreven component, namelijk participatie. De component ‘activiteiten’ omvat enkel 
de handelingen die de persoon an sich al dan niet kan uitvoeren. Indien een persoon 
moeilijkheden heeft met het uitvoeren van activiteiten, duidt dat op een beperking. 
Deze beperking kan een lichte of ernstige afwijking in kwalitatieve of kwantitatieve 
zin betreffen bij het uitvoeren van de activiteit, en wel zodanig of zo groot dat deze 
afwijking niet te verwachten is bij mensen zonder het functioneringsprobleem.

 – Participatie : onder participatie valt iemands deelname aan of betrokkenheid bij een 
levenssituatie. De term verwijst naar het sociale perspectief van functioneren. Par-
ticipatiemoeilijkheden zijn de moeilijkheden en/of problemen die iemand ervaart 
om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Men beschouwt een participatie-
probleem wanneer iemand niet op dezelfde manier als iemand zonder stoornis of 
beperking kan deelnemen aan het maatschappelijk leven.

 – Externe factoren: deze factoren verwijzen naar alle aspecten van de externe of 
extrinsieke wereld die de achtergrond van iemands leven vormen en als zodanig 
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iemands functioneren beïnvloeden. Externe factoren omvatten de al dan niet door 
de mensen gemaakte, fysieke wereld en zijn verschijnselen, andere mensen in ver-
schillende relaties en rollen, attitudes en waarden, sociale systemen en dienstverle-
ning, beleid, regels en wetten.

 – Persoonlijke factoren: betreffen het individu zoals leeftijd, geslacht, sociale status, le-
venservaringen enzovoort. Deze zijn momenteel niet in de ICF geclassificeerd, maar 
gebruikers kunnen deze factoren in hun toepassingen van de classificatie opnemen.

1.3 Het bio-ecologisch model van Bronfenbrenner

1.3.1 Defi nitie

In het bio-ecologisch model van Bronfenbrenner  wordt menselijke ontwikkeling gede-
fi nieerd als het fenomeen van doelgerichte continuïteit en verandering in de biopsy-
chologische karakteristieken van mensen en groepen, over het leven en verschillende 
generaties heen (Bronfenbrenner & Morris, 1998; Bronfenbrenner, 2005). Het is een 
evoluerend wetenschappelijk systeem, samen met de experimentele studies die hier-
omtrent gebeurd zijn. Het werd door de jaren heen verschillende keren aangepast, zie 
fi guur 1.3 voor de meest recente versie (Santrock, 2011). Het specifi eke profi el van het 
bio-ecologisch model is dat het interdisciplinair en integratief focust op de leeftijds-
periodes van de kindertijd tot de adolescentie. Hierbij wordt nagegaan hoe jongeren in 
interactie met de context optimaal kunnen ontwikkelen doorheen de tijd. Men stelt het 
volgende: “In the bio-ecological model the characteristics of the person are both a pro-
ducer and the product of development” (Bronfenbrenner U. , 1979b, p. 798). Er wordt 
geargumenteerd dat erfelijkheid, als biologische component binnen deze interactie, 
sterk beïnvloed wordt door gebeurtenissen en condities in de omgeving (Bronfenbren-
ner, 1994). Bronfenbrenner werd in zijn ideeën beïnvloed door het werk van Kurt Le-
win, bekend van de ‘Field Theory’ (Lewin, 1935; Lewthwaite, 2011). De voornaamste 
stelling binnen deze theorie is dat menselijk gedrag de uitkomst is van de wederzijdse 
invloeden van zowel de persoonlijke karakteristieken als de sociale omgeving. Lewin 
spreekt in die zin van de totaliteit van de individuele situatie van iemand. Vanuit een 
dergelijk totaalbeeld wordt het ook interessant om een begeleidingsvisie op te bouwen 
omtrent gedrag binnen het onderwijs.

1.3.2 Concepten

Vier concepten zijn essentieel binnen het bio-ecologisch model: processen , personen , 
contexten  en tijdsperiodes  (PPCT). Het proces staat voor de interactie tussen het or-
ganisme en zijn of haar omgeving, waardoor ontwikkeling gepromoot wordt. Deze 
persoons- en contextueel gebonden processen spelen zich af binnen episodes en dus 
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binnen een bepaalde tijdsperiode. De processen krijgen kleur door de unieke karakte-
ristieken van de persoon in kwestie en diens directe en meer indirecte context.

Wat de invloed van persoonlijke eigenschappen van personen betreft worden drie be-
langrijke kenmerken naar voren geschoven: de trekken, het temperament of disposities 
van de persoon, de persoonlijke bronnen waaruit men kan putten (bekwaamheid, sub-
jectieve ervaring, kennis en kunde) en de ‘vragende’ karakteristieken van de persoon. 
Dat laatste betekent dat men bij bepaalde situaties ofwel steun uit de omgeving zal 
aanmoedigen, ofwel dat men dit eerder uit de weg zal gaan. Deze drie kenmerken 
bepalen de persoon, wat op zijn beurt een invloed heeft op de bredere bio-ecologische 
processen.
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Figuur 1.3. Het driedimensioneel bio-ecologisch model (Santrock, 2011).

1.3.3 Systemen

Een systeem  kan gedefi nieerd worden als een georganiseerde set van onderling gere-
lateerde componenten, die elk op zich bijdragen aan de activiteit van het volledige 
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systeem (Pianta & Walsh, 1996). Wat de context van een persoon betreft spreekt men 
van vier geneste systemen: het micro-, meso-, exo- en macrosysteem (Bronfenbrenner, 
1979b; Bronfenbrenner & Ceci, 1994).

 Microsysteem

Het microsysteem  omvat onder andere de drie zonet beschreven persoonsgebonden ka-
rakteristieken en kan bijvoorbeeld toegepast worden op leerlingen, ouders, familieleden, 
hechte vrienden, leerkrachten, hulpverleners, enzovoort. Het in rekening brengen van 
deze individuele eigenschappen heeft er verder voor gezorgd dat het oorspronkelijke 
bio-ecologisch model en specifi ek het microsysteem verder gedifferentieerd kon worden.

Daarnaast omvat het microsysteem alle proximale of nabije processen, die te maken 
hebben met patronen van activiteiten, sociale rollen en interpersoonlijke relaties die 
de zich ontwikkelende persoon ervaart, in complexe interactie met de onmiddellijke 
omgeving. Wat die omgeving betreft, gaat het bijvoorbeeld over de familie, de school, 
de vriendengroep en het werk.

Veel onderzoek werd bijvoorbeeld uitgevoerd omtrent de processen die spelen tussen 
persoon en familie. Zo werd er nagegaan wat de invloed van ouderlijke monitoring is 
op de academische prestaties van de leerling. Ook werd bijvoorbeeld van naderbij be-
keken wat de invloed is van complexe patronen van activiteiten op hechtingsprocessen 
tussen kinderen en bepaalde zorgfiguren. Men kwam in dit onderzoek tot de conclusie 
dat de wereld rond kinderen en jongeren almaar chaotischer wordt (Bronfenbrenner & 
Evans, 2000; Bronfenbrenner, 2005; Derksen, 2010).

Minder aandacht werd besteed aan bijvoorbeeld de interactie van de leerling met de 
klas, de school- en internaatcontext, op één duidelijke uitzondering na. Het betreft een 
cross-cultureel onderzoek binnen het Amerikaanse onderwijssysteem, uitgevoerd in 
tijden van de educatieve crisis (Stevenson & Stigler, 1992).

Tijdens de educatieve crisis werkten leerkrachten heel hard voor weinig resultaat en 
presteerden veel leerlingen academisch gezien ondermaats. Als verklaringsgronden 
werd door de overheid bijvoorbeeld gekeken naar de rol van kapitaal in onderwijs, 
de opleiding van leerkrachten en het ongemotiveerde of ongeïnteresseerde gedrag van 
jongeren en hun ouders. Vooral het feit dat jongeren meer geïnteresseerd waren in tele-
visie kijken dan in onderwijs, was één van de dominante interpretaties die naar voren 
geschoven werd voor de zwakke prestaties van leerlingen op school.

Volgens de onderzoekers bleken dat echter veel te eenzijdige verklaringen te zijn om tot 
gefundeerde oplossingen te kunnen komen voor de crisis. De gevonden verklaringen 
werden namelijk geënt op het zichtbare gedrag van de leerling zelf en waren dus vrij 
kortzichtig van aard. Om meer doordacht te werk te gaan besloot met om te vergelijken 
met het Chinese en Japanse onderwijsmodel en dit op basis van een aantal opmerke-
lijke vaststellingen. Zo vond men bijvoorbeeld dat Chinese en Japanse leerkrachten 
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vaak minder sterk opgeleid waren in vergelijking met Amerikaanse leerkrachten, maar 
desondanks toch effectiever waren in hun werk. Ook bleek bijvoorbeeld dat leerlingen 
in Japan en China zelfs nog meer televisie keken dan Amerikaanse leerlingen en deson-
danks toch veel beter presteerden op school. De onderzoekers kwamen uiteindelijk tot 
de volgende interessante conclusie: “If we cannot blame teachers, parents, or students, 
then who is accountable for the conditions in our schools? The answer is: We are all 
responsible” (Stevenson & Stigler, 1992, p. 26). Deze conclusie sluit naadloos aan bij de 
centrale stelling in dit boek, zoals straks nog verder uiteengezet zal worden.

 Mesosysteem

Het mesosysteem  betreft alle relaties en processen tussen twee of meerdere contexten, 
die telkens de persoon in kwestie rechtstreeks bevatten. Bijvoorbeeld: de verbinding 
tussen de thuis- en schoolomgeving, tussen de school- en internaatsomgeving, enzo-
voort). Met andere woorden: een mesosysteem is een globaler systeem van microsys-
temen. Een interessant onderzoek in het onderwijsveld toont bijvoorbeeld aan dat 
leerlingen academisch beter gaan presteren als ouders en leerkrachten zich samen 
engageren in het schoolse verhaal (Epstein, 1983). Verder werd aangetoond dat hulp-
verleners niet enkel jongeren begeleiden in de eigen context, maar dat men eveneens 
in staat is om aanwezig te zijn in andere contexten, zoals de thuiscontext. Door deze 
contexten te verbinden slaagt men erin om er fundamentele veranderingen te verwe-
zenlijken (Krueger, 2005; Derksen, 2010).

 Exosysteem

Het exosysteem  omvat de relaties en processen tussen twee of meer directe en indirecte 
contexten. De indirecte context zal de directe context van de persoon in kwestie gaan 
beïnvloeden. Bijvoorbeeld: een kind bevindt zich thuis in een directe context, maar kan 
ook op indirecte basis beïnvloed worden door de werkomstandigheden van de ouders. 
In onderzoek werden naast het werk van de ouders nog twee andere exosystemen be-
licht, waarvan verondersteld wordt dat ze kinderen sterk beïnvloeden in hun ontwik-
keling. Het gaat daarbij om het sociaal netwerk van het gezin en bepaalde invloeden 
vanuit de nabije gemeenschap waarin het gezin zich bevindt.

 Macrosysteem

Ten slotte is er het macrosysteem , dat alle andere systemen (micro, meso en exo) over-
koepelt. Het betreft de onderliggende culturele en subculturele aspecten binnen deze 
systemen, die op zich verwijzen naar dominante opvattingen, kennis, levensstijlen, 
materiële bronnen, gewoontes, keuzes in de maatschappij, enzovoort. Van hieruit kun-
nen specifi eke sociale en psychologische eigenschappen geïdentifi ceerd worden, die de 
processen op microniveau zullen beïnvloeden.
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 Chronosysteem 

Bio-ecologische processen spelen zich af binnen een bepaalde tijdsperiode. Die episo-
des worden vergelijkbaar ingedeeld als wat betreft de context en benoemd als micro-, 
meso- en macrotijd. Ze worden ook wel de chronosystemen genoemd (Bronfenbren-
ner, 1994). Microtijd verwijst naar de continuïteit versus de discontinuïteit van de 
processen die lopen. Mesotijd staat voor de periodiciteit ingedeeld volgens bredere 
tijdsintervallen, zoals dagen en weken. Macrotijd focust ten slotte op de veranderende 
verwachtingen en gebeurtenissen in de maatschappij, beide binnen en over generaties 
heen. Deze beïnvloeden en worden beïnvloed door de processen en uitkomsten van 
menselijke ontwikkeling over het leven heen. Het toevoegen van een tijdsdimensie 
heeft van het bio-ecologisch model overigens een driedimensioneel model gemaakt.

1.3.4 Onderzoek en toepassing in het Canadese onderwijssysteem

 Situering

“Urie Bronfenbrenner’s bio-ecological model of human development – a model that Bron-
fenbrenner himself lamented, prior to his death in 2005, had had minimal application 
to and impact upon educational development” (Lewthwaite, 2011, p. 1). Ondanks de 
beperkte toepassingen van het bio-ecologisch model in het onderwijs werd het gebruik 
ervan toch als noodzakelijk beschouwd in de context van verdere professionalisering 
van leerkrachten en het verder aanpassen van het schoolse curriculum, om zo optimaal 
te kunnen voorzien in de ontwikkelings- en onderwijsbehoeften van de leerlingen. Als 
antwoord op deze noodzaak werd het in recenter Canadees onderzoek uitgebreid toe-
gepast op de ontwikkeling van onderwijs via acht concrete studies (Lewthwaite, 2011). 
In functie van de inhoud van dit boek worden vier studies kort als voorbeelden belicht 
(studie 1, 2, 7 en 8) die specifi ek focussen op bepaalde systemische invloeden op het 
functioneren van de leerlingen.

 Toepassingen

 4 Studie 1

Studie 1 werd uitgevoerd in Manitoba. De ontwikkeling van leerkrachten chemie werd 
er belicht in functie van een meer ‘tetrahedrale oriëntatie’ in het lesgeven. Met een the-
trahedrale oriëntatie wordt bedoeld dat de leerkracht tijdens het lesgeven een meer pe-
dagogische of opvoedkundige houding leert aannemen. Er werd conform het model van 
Bronfenbrenner nagegaan  welke systemische invloeden, conform het model van Bron-
fenbrenner, hier een invloed op kunnen hebben en hoe leerkrachten hier op een bij voor-
keur strategische manier ondersteund en geprofessionaliseerd in kunnen worden (Fullan, 
1992). Vijf factoren, elk voorzien van een specifi eke strategie, spelen hierbij een kritische 
rol. Ze worden afgebeeld in fi guur 1.4, conform het bio-ecologisch model.
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Figuur 1.4. Ondersteunende factoren die bijdragen aan de professionele ontwikkeling van de leerkracht 
(Lewthwaite, 2011).

1. Persoonlijke factoren van de leerkracht:
 – De leerkrachten helpen om de nood tot verandering te leren onderkennen op 

basis van het implementeren van een nieuw curriculum en de bijbehorende 
aspiraties om dit te verwezenlijken.

 – De leerkrachten van een specifieke agenda voorzien op basis van specifieke 
geïdentificeerde noden en interesses. Dat betreft inhoudelijke, maar ook peda-
gogische kennis.

 – De leerkrachten concreet voorzien van leermomenten.

2. Microsysteemfactoren:
 – Verschillende sessies rond professionele ontwikkeling voorzien.
 – Collega’s van dezelfde scholen aanmoedigen om de agenda rond professionele 

ontwikkeling te volgen.
 – Leerlingen bevragen welke strategieën van de leerkracht het meest bijdragen tot 

het leren van de student.
 – Een online netwerk voorzien om contact en ondersteuning tussen verschillende 

leerkrachten te installeren.

3. Mesosysteemfactoren:
 – Informeren en ondersteuning vragen bij het bestuur van de school.
 – Betrekken van meer ervaren leerkrachten om de professionele waarde van de 

agenda rond professionele ontwikkeling te kunnen garanderen.
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4. Exosysteemfactoren:
 – Informeren en ondersteuning vragen bij scholengroepen en voorzien van de nodi-

ge middelen om de agenda rond professionele ontwikkeling te kunnen realiseren.
 – Externe consulenten, die mee de agenda rond professionele ontwikkeling on-

dersteunen.

5. Macrosysteemfactoren:
 – De agenda rond professionele ontwikkeling stroomlijnen met de provinciale cri-

teria inzake het schoolse curriculum.
 – Het online aanbieden van het nodige materiaal inzake de agenda rond profes-

sionele ontwikkeling.

Om de ontwikkeling van de leerkracht te meten werd de ‘Chemistry Teacher Inventory 
(CTI)’ gebruikt (Lewthwaite, 2011, p. 17). Samengevat werd aangetoond dat leerkrach-
ten chemie gradueel meer tetrahedrale of pedagogische gedragingen gebruikten in het 
ondersteunen van het leren van de leerlingen. Gradueel omdat dit veranderingsproces 
geen evidente opgave is voor leerkrachten.

 4 Studie 2

De participanten binnen studie 2, uitgevoerd in Nunavut, zijn leerlingen tussen 10 en 
14 jaar, waarbij nagegaan werd wat de percepties van de Aboriginals zijn op het succes 
van leren op zich en de klasgebonden pedagogische invloeden op dit succes. Er werd 
hierbij verondersteld dat succesvolle pedagogische klasomgevingen binnen dit micro-
systeem een refl ectie zijn van de gestelde culturele waarden vanwege de scholenge-
meenschap binnen meso- en exosysteem. Die essentiële waarden werden samengevat 
in een ‘Education act’ (Lewthwaite, 2011, p. 20). Het onderzoeken van de percepties 
van leerlingen rond dit thema impliceerde bovendien dat leerkrachten hun relatie met 
de leerlingen, hun onderwijsstijl en het curriculum in vraag moesten stellen. Door het 
creëren van een onevenwicht werden leerkrachten aangemoedigd om een oplossing te 
zoeken voor deze kwesties, zodanig dat hun klas zou evolueren naar een meer cultu-
reel geprefereerde pedagogische omgeving.

Drie doelstellingen werden vooropgesteld voor dit project:
1. Het installeren van een wetenschappelijk educatief programma dat gelijkloopt met 

de culturele aanbevelingen en aspiraties vanuit de bredere gemeenschap. Meer con-
creet betekent dat een combinatie van kennis, waarden en vaardigheden van de 
Inuit en de westerse wetenschap.

2. Het specifi ek identifi ceren van factoren en processen, die de individuele leerkracht en 
de school beïnvloeden en in staat stellen om de culturele aanbevelingen te bereiken. 
Bovendien werd het belangrijk geacht om de resultaten te communiceren naar andere 
gemeenschappen, als inspiratiebron voor het uitbouwen van hun eigen curriculum.

3. Als centrale doelstelling van de studie werd getracht om vanuit de leerervaringen 
van leerlingen te identifi ceren welke klasgebonden pedagogische en interactieve 
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processen een invloed uitoefenen op de percepties van leerlingen inzake hun eigen 
schoolse succes. Met percepties worden de overtuigingen, de vaardigheden en het 
begrip van de leerlingen bedoeld, die gevormd worden door de ervaringen in hun 
eigen leefwereld.

Om de percepties van leerlingen te meten werden vragenlijsten, individuele interviews 
en groepsinterviews afgenomen. De volgende voorbeelden van items kwamen daarbij 
aan bod:
1. Wanneer was het de laatste keer dat je je succesvol voelde op school?
2. Wat deed de leerkracht om je hierbij te helpen?
3. Wat gebeurt er concreet in de klas als je optimaal presteert?
4. Wat zou je veranderen aan de stijl van de leerkracht of wat is er aanwezig in de klas 

dat je helpt om bij te leren?

Wat de leerkrachten betreft, werden langdurige observaties uitgevoerd in de klas door 
de onderzoekers. Daarenboven werden interviews afgenomen en opgenomen, waarbij 
gevraagd werd om zichzelf, de leerlingen en de karakteristieken van de klas in over-
weging te nemen in functie van een positief leerklimaat. Leerkrachten werden verder 
ook uitgenodigd om feedback te geven op commentaren van de leerlingen omtrent hun 
lesgeefstijl.

Vanuit de interviews met leerlingen werd afgeleid welke pedagogische praktijken het 
meest bijdragen tot het leersucces van de leerlingen:
1. Het gebruiken van de moedertaal of effectieve verbale communicatie bleek een zeer 

belangrijke factor ten opzichte van het leersucces van de leerlingen.
2. Het gebruiken van meerdere duidelijke instructies in plaats van vage abstracte op-

drachten.
3. Het geven en toestaan van tijd en ondersteuning om een opdracht of taak te leren 

en vervolledigen.
4. Het geven van individuele aandacht om het leren van leerlingen te ondersteunen.
5. Het betrekken van de eigen leefwereld in de voorbeelden die de leerkracht tijdens 

de les aanhaalt.
6. Leren van elkaar wat betreft kennis, vaardigheden en ervaringen.
7. Het kunnen opdoen van nieuwe ervaringen en mogelijkheden, conform de cultuur 

van de Inuit.

Vanuit de commentaren van leerlingen en de informatie verzameld bij leerkrachten kwam 
men ten slotte tot een definitief effectief leerkrachtenprofiel. Effectieve leerkrachten:
1. houden rekening met wat de leerlingen defi niëren als leersucces. Met andere woor-

den: leerkrachten geven aandacht aan die zaken waar de leerlingen trots op zijn. 
Daarbij gaat het niet enkel om het eindproduct, maar ook over andere taakgerela-
teerde aspecten, bijvoorbeeld: het doorzettingsvermogen van de student.

2. herbekijken hun overtuigingen wat betreft het installeren van een positief leerkli-
maat, dit ten opzichte van de percepties van hun leerlingen. Dat leidt tot de tot-
standkoming van een coöperatieve leeromgeving.
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3. communiceren naar hun leerlingen toe dat men persoonlijk betrokken is in het 
leersucces van de leerlingen. Men heeft daarbij vooral aandacht voor de kwaliteiten 
van de leerling en minder of niet voor de defi cits.

4. trachten ruimte te maken voor het gebruik van de moedertaal van leerlingen. Men 
tracht zich af te stemmen op hoe leerlingen de instructies het best leren begrijpen.

5. communiceren duidelijk en beknopt naar hun leerlingen toe.
6. brengen meerdere instructies aan in hun leerstrategieën. Hierbij past men zich aan 

aan de concrete noden van de leerlingen.
7. geven de leerlingen voldoende tijd en ondersteuning om het leren van de leerlingen 

te promoten.
8. creëren ruimte om van elkaar te leren in de klas.
9. betrekken de eigen leefwereld van de leerlingen in hun leerstijl. Men gebruikt mid-

delen vanuit de lokale gemeenschap om de leerlingen te ondersteunen en tot leren 
te brengen.

10. erkennen dat men de eigen lesgeefstijl kan en moet veranderen om de leerlingen 
tot leren te kunnen brengen. Men stemt zich hierbij af op de culturele onderwijs-
behoeften van de leerlingen in plaats van te veronderstellen dat de leerlingen zich 
moeten overgeven aan de controle van de leerkracht.

Er werd ten slotte verder gediscussieerd over deze topics via de percepties van de 
leerkrachten. Men vroeg zich af of de problemen voornamelijk toegeschreven kon-
den worden aan de culturele eigenschappen en de natuur van de leerlingen, of eer-
der aan de relatie tussen leerkracht en student. Dat zou uiteindelijk de wil van 
leerkrachten om de eigen lesgeefstijl aan te passen kunnen beïnvloeden. Nog werd 
bediscussieerd of dit profiel van effectieve onderwijspraktijken niet van toepassing 
zou kunnen zijn op het omgaan met ‘alle’ leerlingen. Men maakte daarom de ver-
gelijking met een grote meta-analyse van 800 studies in verband met onderwijzen 
(Hattie, 2009). Vijf brede dimensies rond effectieve leerkrachten kwamen daar naar 
voren, waarbij men vaststelde dat de gelijkenissen groot zijn. Het grootste verschil 
met het onderzoek van Hattie is de concrete link met culturele aspecten. Effectieve 
leerkrachten:
1. identifi ceren de essentiële voorstellingen van het betreffende onderwerp;
2. begeleiden het leren doorheen interacties in de klas;
3. monitoren het leren en geven feedback;
4. geven aandacht aan affectieve eigenschappen;
5. beïnvloeden de uitkomsten van de student.

 4 Studie 7

Studie 7 ontstond uit een hulpvraag van een gemeenschap Aboriginals, de Saskatche-
wan. Er werd nagegaan welke invloed de lokale gemeenschap zou kunnen hebben op 
het engagement van leerlingen bij het leren van wetenschappen en wiskunde. Welke 
wijzigingen zouden er kunnen aangebracht worden in het curriculum en hoe zou dat 
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concreet geïmplementeerd kunnen worden? Drie verschillende groepen van mensen 
werden om hun mening gevraagd via interviews: het bestuur van de gemeenschap 
(ouderen en gemeenteraadsleden), leden van de school (leerkrachten en directeur) en 
uiteindelijk de leerlingen zelf.

Conform het bio-ecologisch model van Bronfenbrenner werd nagegaan hoe meer-
dere microsystemen tegelijk een invloed hebben op de leerlingen en dus samen een 
mesosysteem vormen. Vanuit deze studie werd geconcludeerd dat het onderwijsbe-
leid rekening zou moeten houden met andere microsystemen dan de klascontext om 
het studiegedrag van de leerlingen te kunnen verklaren en beïnvloeden. Zo werd 
bijvoorbeeld de beïnvloedende rol van sociale relaties met peers belicht en van het 
betrokken zijn van de leerlingen in schooloverstijgende sportactiviteiten. Ook met de 
invloed van transities in microsystemen werd rekening gehouden, zoals bijvoorbeeld 
het overgaan van de lagere school naar het middelbaar onderwijs. Daarbij werd onder 
andere de rol van verbondenheid met de school belicht als belangrijke beïnvloedende 
factor op leerlingen. Ten slotte werd ook nagegaan welke impact factoren zoals het 
weer en bepaalde ziektes hebben op het aanwezigheidspercentage van leerlingen op 
school.

 4 Studie 8

In studie 8, uitgevoerd binnen scholen in Manitoba, werd ervan uitgegaan dat het 
belang van een duurzame wereld een dwingende realiteit wordt en dat het daarbij 
noodzakelijk is dat leerlingen uitgerust worden met een kritisch bewustzijn om zich te 
kunnen ontwikkelen tot wereldburgers. Binnen deze studie bestond de uitdaging erin 
om conform het bio-ecologisch model van Bronfenbrenner na te gaan welke invloed 
het thema duurzaamheid als macrosysteem heeft op het onderwijzen en het studeren 
van wetenschappelijke vakken. Daarbij was het uiteraard ook belangrijk om stil te 
staan bij welke bijbehorende interacties er spelen binnen het micro-, meso- en exosys-
teem zoals de competenties van leerlingen en leerkrachten, het individueel optimisme 
en de dominante overtuigingen binnen verschillende scholen inzake duurzaamheid.

Het onderzoek werd uitgevoerd bij leerlingen van het 2de en 5de middelbaar, waar-
bij duurzaamheidsgerelateerde zaken onderwezen werden. Pre- en postmetingen van 
kritisch bewustzijn bij de leerlingen demonstreerden resultaatsgewijs significante ver-
beteringen in het studiegedrag van de leerlingen. Een kritiek op deze resultaten is 
dat de positieve uitkomsten van de studie het gevolg zouden zijn van vele andere 
dynamische interacties (Senge, 1990). Het bio-ecologisch model van Bronfenbrenner 
zou in die zin weinig voordelen bieden om heel strikt toe te passen en het gebruik 
van een meer eenvoudig systeemmodel zou meer aangewezen kunnen zijn. Ook in 
dit boek moet het duidelijk zijn dat het model voornamelijk gehanteerd wordt als 
theoretische inspiratie, van waaruit nuttige hypotheses voor het onderwijs afgeleid 
kunnen worden.
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 Conclusies en aanbevelingen

De onderzoekers beschrijven het volgende op metaforische wijze: “We have been able 
to take this model on a test drive. Similar to a test drive with a vehicle, we have been able 
to take this model’s utility or performance in a variety of contexts, albeit all in educati-
on” (Lewthwaite, 2011, p. 76). De uitkomsten van de uitgevoerde studies tonen aan dat 
het bio-ecologisch model van Bronfenbrenner en bijbehorende concepten zeker enkele 
waardevolle toepassingen oplevert in de ontwikkeling van onderwijs. Meer concreet 
bijvoorbeeld in het defi niëren van de ontwikkeling van leerkrachten en leerlingen en in 
het identifi ceren van de multi-systemische factoren die deze ontwikkeling beïnvloeden.

Verder doen de onderzoekers enkele aanbevelingen ten opzichte van andere onderzoe-
kers, die met het bio-ecologisch model van Bronfenbrenner aan de slag willen gaan, wat 
ook verderop in dit boek de bedoeling is in de volgende hoofdstukken. Het model helpt 
onderzoekers om op een gestructureerde manier te identificeren welke uitkomsten belang-
rijk zouden kunnen zijn in functie van ontwikkeling van het onderwijs en om na te gaan 
welke beïnvloedende factoren hierbij een rol spelen. Het model blijkt bovendien het best 
bruikbaar te zijn om proximale processen te belichten, bijvoorbeeld: wat betreft de inter-
actie tussen leerlingen en hun onmiddellijke omgeving, zoals de klas en de leerkracht.

Ten slotte verdienen nog twee specifieke adviezen speciale aandacht. Ten eerste: het 
advies om kwantitatief onderzoek op te zetten, in de zoektocht naar causale verbanden 
op de ontwikkelingen in onderwijs. Ten tweede: het betrekken van de concrete bele-
ving van individuen en groepen in het onderzoek, net omdat deze proximale processen 
een heel belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van mensen. Er wordt getracht om 
dit advies op te volgen binnen de studies die gekoppeld worden aan dit boek en waar 
later op teruggekomen zal worden.

1.3.5 Onderzoek en toepassing in het Filipijnse onderwijs

 Situering

Het bio-ecologisch model werd eerder ook toegepast en onderzocht in een kleinscha-
lige studie binnen het Filipijnse onderwijs (Bjersgard & Magnusson, 2010). Er werd 
nagegaan hoe kinderen tussen 10 en 12 jaar het thema gezondheid beleven en welke 
factoren leerkrachten als essentieel zien voor de gezondheid van deze kinderen. Het 
onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van het interviewen van 12 kinderen en het af-
nemen van vragenlijsten bij 20 leerkrachten. De uiteindelijke doelstelling van de studie 
was het ondersteunen van leerkrachten in het onderwijzen van het thema gezondheid.

 Toepassing

Uit de resultaten van de studie bleek dat leerlingen het thema gezondheid op een ver-
schillende manier defi niëren. De defi nities leggen vaak de focus op geluk, de lichamelijke 
conditie en verdere overtuigingen hieromtrent. De leerkrachten beschreven gezondheid 
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voornamelijk in termen van het micro- en mesosysteem, zoals het belang van goede per-
soonlijke hygiëne, gezond eten en een goede relatie tussen de thuis- en schoolcontext. 
De resultaten tonen aan dat exo- en macrosystemische invloeden en dus de maatschap-
pelijke ideologie omtrent gezondheid een minder belangrijke rol speelt in dit verhaal.

 Conclusies en aanbevelingen

Als voornaamste conclusie werd ook in deze studie benadrukt hoe belangrijk het is 
dat leerkrachten rekening houden met de beleving van de leerling, dat wat betreft het 
hanteren van een effectieve leerkrachtstijl.

Daarnaast geven de onderzoekers de aanbeveling mee dat de toepassing van het bio-
ecologisch model van Bronfenbrenner en de bijbehorende resultaten niet altijd noodza-
kelijk opgaan voor onderwijssystemen in andere landen. Het is belangrijk om met deze 
suggestie rekening te houden in dit boek. Alles wat verderop beschreven, uitgewerkt 
en onderzocht wordt, is in de eerste plaats van toepassing op de ervaringen binnen 
het Vlaamse onderwijsveld. De gemaakte conclusies kunnen dus niet zomaar veralge-
meend worden naar andere landen en culturen, tenzij er verder cross-culturele toepas-
singen en onderzoek uitgevoerd zouden worden.

1.4 Het contextuele systeemmodel van Pianta en Walsh

1.4.1 Theoretische grondslag

Gelijkaardig aan het bio-ecologisch model van Bronfenbrenner is er het contextuele sys-
teemmodel  (CSM) (Pianta & Walsh, 1996) (zie fi guur 1.5). Het model werd afgeleid uit 
de ontwikkelingssystementheorie  (DST) (Ford & Lerner, 1992). Deze theorie onderzoekt 
hoe een persoon interageert met zijn of haar omgeving en hoe men doorheen deze 
transacties verandert en ontwikkelt.

Met het CSM tracht men voornamelijk te verklaren wat de behoeften zijn van leerlin-
gen die een hoog risico lopen op het uitvallen op school. Drie aspecten worden hierbij 
in kaart gebracht:
1. Het disproportioneel aantal risico’s die leerlingen en families dagelijks lopen.
2. De relatie met het schoolse functioneren.
3. De vereisten die aan de school gesteld worden om tegemoet te kunnen komen aan 

de onderwijsbehoeften van de leerling.

Hoewel ongeveer gelijkaardig aan het meso- en exoniveau binnen het model van Bron-
fenbrenner, wordt in het CSM specifieker toegespitst op de interacties van het school- 
en familiesysteem met het kind. Wat die interacties betreft, kan bijvoorbeeld de relatie 
tussen leerling en leerkracht belicht worden of de wisselwerking tussen school en de 
ruimere gemeenschap.
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Figuur 1.5. Het contextuele systeemmodel (Pianta & Walsh, 1996, p. 64).

1.4.2 Onderzoek en toepassing in het Vlaamse onderwijs

 Situering

Recent werd een onderzoek uitgevoerd door de Katholieke Universiteit Leuven over de 
leerkracht-leerlingrelaties bij basisschoolkinderen met een reactieve hechtingsproble-
matiek van het ongeremde type (RAD) (Vervoort, 2013). Typisch bij RAD-symptomen 
is het gebrek aan selectiviteit in de contactname (niet-onderscheidende sociabiliteit) en 
het onvermogen om relaties met anderen te behouden. Het gedrag van deze kinderen 
staat ook beter bekend als allemansvriendjes-gedrag. Via vijf studies met een multi-
methode (observatie, vragenlijsten en interview) en multi-informant opzet (ouders, 
leerkrachten en leerlingen met gedrags- en emotionele problemen), werden allemans-
vriendjes-gedrag en de interacties tussen leerkracht en leerling in kaart gebracht. De 
eerste twee studies richtten zich op de screening van RAD-symptomen en de validiteit 
van een instrument dat de leerlingen hun perceptie meet op nabijheid, confl ict en af-
hankelijkheid in de relatie met hun leerkracht. In de laatste drie studies, die verderop 
samengevat aan bod komen en interessant zijn in functie van de praktische uitgangs-
punten van dit boek, ging men de samenhang na tussen allemansvriendjes-gedrag van 
bepaalde leerlingen en de rol van leerkracht-kindinteracties voor hun verdere ontwik-
keling.
Volgens de DSM (Diagnostic Classification System) dienen symptomen van RAD zich 
voor het 5de levensjaar te manifesteren en mag dit niet enkel te wijten zijn aan ontwik-
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kelingsachterstand (zoals mentale retardatie) of een pervasieve ontwikkelingsstoor-
nis. Wel dient het gepaard te gaan met uitgesproken pathogene zorg onder de vorm 
van emotionele of lichamelijke verwaarlozing of frequente wisseling van de primaire 
verzorger (Assocation, 2014). De criteria van de ICD-10 (International Classification 
of Diseases) liggen in dezelfde lijn, hoewel de aanwezigheid van pathogene zorg hier 
slechts impliciet vereist is (Jacobs, 2002; WHO, 1994).
Er wordt in het onderzoek van Vervoort kort verwezen naar de ontwikkelingssystemen-
theorie (DST) en het bio-ecologisch model van Bronfenbrenner om de interactie tussen 
het kind en zijn of haar omgeving te kunnen verklaren. Aangezien men zich specifiek 
toespitst op de interacties tussen school- en familiesysteem werd er uiteindelijk vooral 
gerefereerd naar het contextuele systeemmodel (CSM), waarbij men zowel ingaat op de 
ouder-kindrelatie als de leerkracht-leerlingrelatie als beïnvloedende factoren in de ont-
wikkeling van kinderen en jongeren. Men zou hierbij bovendien kunnen veronderstel-
len dat de onveilige kwaliteit van de ouder-kindrelatie een duidelijke invloed heeft op 
de ontwikkeling van de leerkracht-leerlingrelatie . Deze relatie blijkt echter matig signi-
ficant te zijn, waardoor het ontwikkelen van een positieve relatie tussen kind met RAD 
en de leerkracht alsnog mogelijk wordt. De leerkracht-leerlingrelatie kan bovendien 
als een beschermende factor fungeren ten opzichte van de onveilige familiale situatie 
en verder blijkt dat de rol van sensitiviteit bij leerkrachten ervoor zou zorgen dat de 
positieve relatie ontwikkeld tussen kind en leerkracht niet beschadigd wordt. Dat zijn 
in de context van dit werk zeer belangrijke zaken om mee te nemen in het zorgbeleid 
van de school en in het concreet professionaliseren van leerkrachten in het werken met 
leerlingen met een uitgesproken gedrags- en emotionele problematiek.

 Toepassingen

 4 Studie 3

In studie 3 werd nagegaan wat de relatie is tussen het stellen van allemansvriendjes-
gedrag en het zelfbeeld van de leerling (doelstelling 1), het vertrouwen in de betrouw-
baarheid van betekenisvolle anderen (doelstelling 2) en de percepties op de leerkracht-
leerlingrelatie en de school (doelstelling 3). De hypothese werd gesteld dat kinderen 
die veel allemansvriendjes-gedrag vertonen, een lager globaal en sociaal zelfconcept 
rapporteren, minder vertrouwen hebben in de betrouwbaarheid van betekenisvolle an-
deren, minder positieve leerkracht-leerlingrelaties opbouwen en minder gesteld zijn op 
de school op zich. Dat zou alleszins stroken met de opvattingen binnen de gehecht-
heidstheorie (Jacobs, 2002).
De drie doelstellingen werden onderzocht in het gewoon en het buitengewoon on-
derwijs bij kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen. Er werd bovendien uit-
gezocht of de relatie tussen allemansvriendjes-gedrag en de drie supra beschreven 
doelstellingen dezelfde is binnen beide onderwijssettings.
Een steekproef van 145 kinderen werd geselecteerd in het gewoon onderwijs en 83 kin-
deren in het buitengewoon onderwijs. Verschillende scholen werden in de studie be-
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trokken met een zeer heterogene doelgroep qua sociaal-emotionele en gedragspro-
blematieken. De scholen buitengewoon onderwijs besteden in vergelijking met het 
gewoon onderwijs specifieke aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 
kinderen, waarbij bijvoorbeeld ingezet wordt op ontwikkelingsdoelen zoals het zelf-
beeld of op het trainen van vaardigheden zoals sociale cognitie (Ministerie van Onder-
wijs en Vorming, 2008). Om dat te kunnen bewerkstelligen werkt men met kleinere 
klasgroepen en beschikt men over middelen en mensen zoals schoolpsychologen.
Binnen studie 3 werden de volgende metingen uitgevoerd:
1. Allemansvriendjes-gedrag: Relationship Problems Questionnaire (RPQ). Dit is een 

10-item screeningsinstrument voor RAD, ingevuld door de leerkracht.
2. Zelfbeeld van het kind: Self-Description Questionnaire-I (SDQ-I) en de Pictorial Eva-

luation Scale (PSES). Binnen de SDQ-I werden twee schalen geselecteerd, namelijk 
het globaal en het sociaal zelfbeeld.

3. Het vertrouwen in de betrouwbaarheid van betekenisvolle anderen werd gemeten 
via The Reliability Trust Scale (RTS), een subschaal van de Early Childhood Gene-
ralized Trust Belief Scale.

4. De percepties van het kind op de leerkracht-leerlingrelatie: twee schalen van de 
Feelings About School (FAS) werden gebruikt om de gevoelens van het kind ten 
opzichte van de leerkracht en de school te meten. Daarnaast werd de Child Ap-
praisal of the Relationship with Teacher Scale (CARTS) gebruikt als manier om drie 
dimensies van de leerkracht-leerlingrelatie te meten: nabijheid, confl ict en afhanke-
lijkheid.

5. Er werd bovendien gecontroleerd voor twee factoren, die de resultaten kunnen ver-
tekenen: voor vocabulaire van het kind via de subtest Word Meaning van de Revi-
sion Amsterdam Intelligence Test for Children en voor algemeen probleemgedrag 
via de Strengths en Diffi culties Questionnaire (SDQ).

Uit de resultaten van studie 3 bleek voor het gewoon onderwijs de eerste hypothese te 
kloppen dat kinderen die allemansvriendjes-gedrag stellen, een lager globaal en soci-
aal zelfbeeld hebben. Voor het buitengewoon onderwijs werd echter een verschillend 
patroon aan resultaten gevonden, namelijk dat kinderen die allemansvriendjesgedrag 
stellen, een hoger zelfbeeld hebben. Dat tegen alle verwachtingen in gezien de onvei-
lige hechtingsgeschiedenis van de kinderen zoals beschreven binnen de hechtingsthe-
orie (Jacobs, 2002). Daar bleek dat kinderen die allemansvriendjes-gedrag stellen, een 
hoger zelfbeeld hebben. Dergelijke resultaten liggen wel in de lijn van huidige studies 
en observaties, die uitgevoerd worden bij ongeremde kinderen en het typerende over-
sociale en allemansvriendjes-gedrag ten opzichte van anderen.
De resultaten inzake de relatie tussen allemansvriendjes-gedrag en zelfbeeld trekken 
zich door in wat betreft de tweede hypothese en het vertrouwen in de betrouwbaar-
heid van betekenisvolle anderen. Opnieuw is er een verschillend patroon van resul-
taten, afhankelijk van de onderwijssetting. In het gewoon onderwijs bleek dat alle-
mansvriendjes-gedrag samengaat met minder vertrouwen in de betrouwbaarheid van 
betekenisvolle anderen. Dat bekent dat deze kinderen minder zeker waren over het 
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feit dat betekenisvolle anderen hun woord zouden houden bij gemaakte beloftes. In 
het buitengewoon onderwijs bleek dat allemansvriendjes-gedrag samengaat met meer 
vertrouwen in de betrouwbaarheid van betekenisvolle anderen.
Ook wat ten slotte de derde hypothese betreft, namelijk de relatie tussen allemans-
vriendjes-gedrag en de perceptie van de leerkracht-leerlingrelatie en de school, is er 
een duidelijk verschil merkbaar tussen de resultaten binnen de twee onderwijssettings. 
In het gewoon onderwijs hebben kinderen die allemansvriendjes-gedrag stellen, meer 
conflicten. Dat werd niet bevestigd wat betreft de verwachting dat er sprake zou zijn 
van minder nabijheid en meer afhankelijkheid in de relatie. Wat het buitengewoon 
onderwijs betreft, is er wel sprake van meer afhankelijkheid in de relatie en is men 
positief wat betreft de school. Afhankelijkheid gaat bovendien samen met nabijheid, 
maar niet met conflict.
De belangrijkste resultaten werden verder bediscussieerd om enerzijds de verschil-
lende patronen in beide onderwijssettings te kunnen verklaren en anderzijds om 
op zoek te gaan naar concrete toepassingen voor de scholen. Eén van de moge-
lijke verklaringen voor de gevonden verschillen zou zijn dat een grotere mate van 
allemansvriendjes-gedrag bij leerlingen in het buitengewoon onderwijs zou leiden 
tot andere sociale cognities. Dat wordt inderdaad bevestigd door de meer recente 
klinische literatuur rond hechting, maar niet door de originele gehechtheidstheorie. 
Er wordt in die zin geadviseerd om tot een duidelijker theoretisch referentiekader te 
komen, waarbinnen deze bevindingen een plaats krijgen. Nog een mogelijke verkla-
ring voor de gedifferentieerde resultaten zou kunnen zijn dat leerlingen met meer 
ernstige hechtingsproblematieken, zoals aanwezig in het buitengewoon onderwijs, 
compenserende of zelfbeschermende strategieën hanteren om het zelfbeeld intact te 
houden. Bijgevolg wordt het veel complexer en tegelijk uitdagend om objectief en 
eventueel indirect te peilen naar het sociaal, emotioneel en relationeel welzijn van de 
leerlingen. Ten slotte zou het kunnen dat leerlingen in het buitengewoon onderwijs 
positiever reageren als gevolg van het feit dat de scholen buitengewoon onderwijs 
specifieker kunnen inzetten op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Al deze 
verklaringen zouden aanleiding kunnen geven tot verder onderzoek rond hechting en 
leerkracht-leerlingrelaties.
Qua praktische toepassingen voor het schoolteam werd geadviseerd om de RPQ als 
screeningsinstrument te hanteren voor allemansvriendjes-gedrag bij leerlingen. Het is een 
goed gevalideerd instrument, dat toelaat om leerkrachten bewust te maken van mogelijke 
hechtingsproblematieken bij leerlingen en het risico op maladaptieve sociale cognities en 
interacties. Nog toont de studie aan dat vertrouwen in anderen en afhankelijkheid een 
belangrijk thema is voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Het kan in die zin 
belangrijk zijn voor leerkrachten om sterk in te zetten op basisveiligheid in de klas.

 4 Studie 4

De vierde studie is gericht op het modererende effect van de leerkracht-leerlingrelatie 
op de te voorspellen link tussen RAD en probleemgedrag. De studie is uniek in die 
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zin dat dit nog nooit onderzocht werd voor leerlingen die allemansvriendjes-gedrag 
stellen. Twee mogelijke beschermende factoren van leerkracht-leerlingrelaties, die ook 
gebruikt worden in het CSM, werden specifi ek onderzocht. Het gaat om de nabijheid 
in de leerkracht-leerlingrelatie en de klasorganisatie wat betreft bijvoorbeeld het stel-
len van duidelijke regels, het duidelijk communiceren van verwachtingen en routines, 
enzovoort. De veronderstelling werd gemaakt dat indien er positieve effecten gevonden 
worden van de invloed van de leerkracht-leerlingrelatie op probleemgedrag bij RAD, 
dat specifi eke suggesties kan opleveren inzake interventies op klasniveau.
Het onderzoek werd opnieuw uitgevoerd via een multi-methode en multi-informant 
longitudinale benadering. De doelgroep bestond uit een klinische steekproef met 85 
leerlingen uit het buitengewoon basisonderwijs met gedrags- en emotionele stoornis-
sen, inclusief jongeren die doorverwezen werden met hechtingsmoeilijkheden. RAD 
werd gemeten via het afnemen van vragenlijsten en een interview bij ouders en 70 leer-
krachten. Ook werd met vragenlijsten bij de leerkracht de nabijheid in de leerkracht-
leerlingrelatie, de klasorganisatie en probleemgedrag gemeten. Een overzicht van de 
gebruikte metingen:
1. Allemansvriendjes-gedrag: Relationship Problems Questionnaire (RPQ). Dit is een 

10-item screeningsinstrument voor RAD, ingevuld door ouders en leerkrachten. 
Daarnaast werd de subschaal ontremdheid gebruikt van de Disturbances of At-
tachment Interview (DAI). Dit is een semi-gestructureerd interview, dat afgenomen 
werd bij de ouders.

2. De percepties van de leerkracht op de leerkracht-kindnabijheid werd gemeten met 
de nabijheid subschaal van de Student-Teacher Relationship Scale (STRS).

3. Voor effectief klasmanagement werd gebruik gemaakt van de subschaal Classroom 
Management van de Teacher Sense of Effi cacy Scale (TSES).

4. Het probleemgedrag van de leerling werd gemeten met een subschaal van de Tea-
cher Assessment of Social Behavior Questionnaire (TASB).

De voornaamste resultaten van studie 4 tonen aan dat een lage mate van leerkracht-
kindnabijheid het probleemgedrag bij kinderen met hogere niveaus van RAD verergert. 
Er is echter geen sprake van verhoogd probleemgedrag bij een hogere mate van nabij-
heid. Deze resultaten werden eveneens bevestigd bij afname van het interview en to-
nen voornamelijk aan dat lage nabijheid een duidelijke risicofactor is in het verergeren 
van probleemgedrag. Ze leveren geen concreet bewijs dat nabijheid daarbovenop een 
protectieve rol speelt bij leerlingen met RAD. Het effect van lage nabijheid was boven-
dien merkbaar gedurende het hele schooljaar of toch alvast de eerste twee trimesters. 
Voor leerlingen met een hogere mate van allemansvriendjes-gedrag blijkt nabijheid 
vooral belangrijk in het begin van het schooljaar, terwijl lage nabijheid op het einde 
van het schooljaar meer probleemgedrag uitlokt bij leerlingen met een lagere mate van 
allemansvriendjes-gedrag. Als mogelijke verklaring wordt aangehaald dat leerlingen 
met een hogere mate van allemansvriendjes-gedrag van in het begin meer gefocust zijn 
op de relatie met de nieuwe leerkracht. Lage nabijheid werkt op dat moment al zeer 
destructief voor deze leerlingen.
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Wat het klasmanagement  betreft, werd vooral een significant effect gevonden indien de 
ouders allemansvriendjes-gedrag rapporteren in het interview. Het effect werd niet te-
ruggevonden in de vragenlijsten. Net zoals bij nabijheid werd aangetoond dat een hoge 
mate aan klasmanagement geen uitgesproken rol speelt. Een lage mate aan klasma-
nagement zou echter het probleemgedrag van leerlingen met RAD duidelijk verergeren. 
Dat effect werd vooral gevonden tijdens de eerste twee trimesters van het schooljaar.
De bevindingen suggereren dat zowel nabijheid als klasmanagement belangrijk is bij 
het voorkomen van probleemgedrag bij leerlingen met RAD. Het is dus aangewezen om 
in te zetten op deze aspecten van de leerkracht-leerlingrelatie, door bijvoorbeeld in de 
klas een veilige basis te creëren van waaruit het kind kan gaan exploreren. Er kunnen 
ook bepaalde methodieken ingezet worden om de klas te organiseren, zoals er ook één 
aangehaald en geïllustreerd zal worden verderop in het boek.

 4 Studie 5

In studie 5 werd onderzocht of sensitiviteit  vanwege de leerkracht een invloed heeft op 
de dagelijkse interacties en de ontwikkeling van de relatie tussen leerlingen met RAD 
en hun leerkrachten. Zoals eerder vermeld, is er slechts een matige samenhang van 
de relatie met de moeder ten opzichte van de relatie met de leerkracht, waardoor posi-
tieve relaties opbouwen met de leerkracht mogelijk blijft. Die positieve relaties kunnen 
bijgevolg een beschermende factor zijn in de verdere ontwikkeling van de kinderen.
Er werd vertrokken van een multiple case opzet, waarin twee doelstellingen onder-
zocht werden. Eerst werd de ontwikkeling van de relatie tussen leerkracht en kind in 
beeld gebracht. Dat werd gedaan door te peilen naar dagelijkse specifieke interacties 
tussen leerkracht en leerling, maar ook door de relatie over een volledig trimester heen 
te belichten. Factoren die daarbij specifiek aan bod kwamen, waren het gedrag van de 
leerling ten opzichte van de leerkracht, de emoties van de leerkracht over de leerling 
en de algemene kwaliteit van de interactie. Er werd verwacht dat negatieve gevoelens 
van de leerkracht negatief gerelateerd zijn aan de algemene kwaliteit van de interac-
ties. Daarnaast werd nagegaan of sensitiviteit van de leerkracht van invloed is op de 
ontwikkeling van deze relatie. Er werd verwacht dat een hoge mate van sensitiviteit 
bij de leerkracht zou bijdragen tot meer nabijheid zoekend gedrag van de leerling, 
minder negatieve gevoelens bij de leerkracht, minder variabiliteit in de kwaliteit van 
de interactie en/of een reductie van variabiliteit over het schooljaar heen. Volgens 
de klassieke hechtingstheorie stellen kinderen met RAD overigens minder nabijheid 
zoekend gedrag. Dat wordt echter tegengesproken door eerdere bevindingen in een 
klinische steekproef, waarbij men stelt dat kinderen met RAD juist meer nabijheid 
zoekend gedrag stellen.
Er werd gebruik gemaakt van meerdere methodes om dit onderzoek te bewerkstel-
ligen. Zes kinderen werden geselecteerd op basis van een screeningsvragenlijst en een 
interview voor RAD. Hun leerkrachten participeerden in een interview dat peilt naar 
de sensitieve praktijk van de leerkracht. Zij hielden bovendien gedurende 45 dagen 
een dagboek bij over de dagelijkse leerkracht-kindinteracties en vulden een vragenlijst 
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in over de kwaliteit van de leerkracht-leerlingrelatie op drie verschillende momenten 
tijdens het schooljaar. Een overzicht van de gebruikte onderzoeksmethodes:
1. De screening voor RAD werd uitgevoerd met de Relationship Problems Question-

naire (RPQ) en the Disturbances of Attachment Interview (DAI).
2. Het gestructureerde Observational Schedule om te observeren hoe het kind omgaat 

met vreemden.
3. Ouderlijke stress en praktijken werden gemeten met de Nederlandse versie van de 

Parent Stress Index en vier schalen van de korte versie van de Parenting Behavioral 
Scale.

4. Burn-out van de leerkracht werd nagegaan met twee subschalen uit de Utrecht 
Burn -out Scale for Teachers (UBOS).

5. Sensitieve praktijken van de leerkracht werden gemeten met de Teacher Relation-
ship Interview (TRI) in het eerste trimester van het schooljaar.

6. Een dagboek werd gebruikt om de perceptie van de leerkracht te meten op de dage-
lijkse interacties met de geselecteerde kinderen.

7. De kwaliteit van de leerkracht-leerlingrelatie werd gemeten met de Student-Teacher 
Relationship Scale (STRS). Dit is een instrument om de percepties van leerkrachten 
na te gaan op de leerkracht-leerlingrelatie. Drie dimensies zijn hierbij van belang: 
confl ict, nabijheid en afhankelijkheid.

Uit de resultaten van het onderzoek bij de zes betrokken leerlingen blijkt dat leer-
krachten met meer ervaring minder sensitieve praktijken hanteren ten opzichte van 
nieuw aangeworven leerkrachten. Dit effect valt weg wanneer dit onderzocht werd in 
een grotere steekproef. Een niet-significante relatie met sensitieve praktijken werd ook 
gevonden voor de factor burn-out.
In de studie werd evidentie gevonden voor de negatieve associatie tussen lage of laag-
gemiddelde sensitiviteit, negatieve gevoelens bij de leerkracht en de kwaliteit van de 
interacties tussen leerkracht en kind. Ook werd er een negatieve relatie gevonden tus-
sen negatieve gevoelens en negatief gedrag bij de leerkracht. Wat de kinderen met 
RAD betreft, waarbij deze bevindingen vastgesteld werden, is er verder minder sprake 
van nabijheid zoekend gedrag. Dat laatste ligt overigens in lijn met de uitgangspunten 
van de klassieke gehechtheidstheorie. Ten slotte bleek de dagdagelijkse en trimestriële 
evolutie van negatieve gevoelens bij de leerkracht en de kwaliteit van de interacties te 
verschillen afhankelijk van de leerling. Zo werd er bij de ene leerling geen variabiliteit 
vastgesteld over trimesters heen, maar wel wat betreft de dagdagelijkse variabiliteit. 
Voor een andere leerling werd een ander patroon gevonden, waarbij er bijvoorbeeld 
wel een trimestriële variabiliteit vastgesteld werd.
Wanneer de leerkracht een gemiddelde mate aan sensitieve praktijken hanteert, werd 
opnieuw een lage mate aan nabijheid zoekend gedrag van de leerling gevonden. 
Verder bleek er sprake van een lagere kwaliteit van de dagelijkse interacties tussen 
leerkracht en kind en meer negatieve gevoelens en gedrag bij de leerkracht. Ten 
slotte werd vastgesteld dat de negatieve gevoelens bij de leerkracht stijgen over het 
jaar heen en dat de kwaliteit van de interacties leerkracht-kind dalen in de laatste 




