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Uit het nieuws…



Dit zeggen LBO-leerkrachten

- “Agressiviteit is ėėn van de veel voorkomende gedragsproblemen”

- “Gooien van proppen en vegers op leerkrachten (soms uitgelokt door uitspraken van 

leerkrachten)”

- “Drugsgebruik. Er zijn ook veel jongeren die net buiten de poorten stickies verkopen 

 agressiviteit”

- “Het schoolsysteem zorgt ook zėlf voor gedragsproblemen. Het kind komt binnen als 

engel en na 6 maanden herken je ze niet meer.” 

- “Er is veel peer-pressure onder de jongeren”

- “Jongens gaan voor onderlinge krachtmetingen, die soms echt uit de hand kunnen 

lopen”

- “Er zijn veel tienerzwangerschappen. Die meisjes redden het niet wat betreft oppas 

en financiën en komen dan niet meer naar school.”



De top 10 problemen op LBO

Kwaliteit van het onderwijs begint bij MIJ
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Dit zeggen leerlingen…

We zitten in een kooi,
er staan agenten bij de ingang 

We hebben alleen maar inspanning, geen ontspanning

Regels die geen invloed hebben op prestatie vinden we 

niet nodig 

Met sommige leerkrachten 
kan je wel praten, maar 
bepaalde voelen zich hoger 
dan je. Ze denken dat ze 
geweldig zijn. Ze komen les 
geven, wie mee is, is mee en 
wie niet mee is blijft achter. 

Leerkrachten... Ze komen zelf met hun problemen

In plaats van dat ze lesgeeft, let ze te veel op 
alle kleine dingen, bijvoorbeeld dat mijn 
telefoon op tafel is

De leerkrachten moeten 

beter lesgeven, want als je 

niet goed lesgeeft heb ik 

geen zin om te komen.

Leerkrachten roddelen 
over de leerlingen en hun 
tori’s 

Als je met iets persoonlijk zit, kan je bij niemand terecht

Leerlingen hebben een bijbaantje. 
Huiswerk wordt 2 uur ‘s nachts gedaan of 
na het werk ‘s avonds.

Ze hebben gelijk.
Je kan toch niet elke dag laatkomen?



Welk gedrag?

Pesten

Vechten

Beledigen van 
leerkrachten

Agressief 
gedrag

Sexuele 
escapades in 
toiletten

Diefstal

Verspreiden 
van seksueel 
getinte 
beelden van 
peers

Verzuimen

Opstaan 
tijdens de 
lessen

De les 
verstoren

Beledigen van 
medeleerlingen

Laatkomen

Respectloos 
gedrag naar 
leerkrachten

Vandalisme
Drug 
verkoop en 
drug 
misbruik

Trekken aan 
bh-strapsen 
vrouwelijke 
leerlingen



Wat zijn gedragsproblemen?

Gedragsproblemen zijn de ongewenste gedragingen 
die voor de omgeving of het kind zelf storend zijn. 
Wanneer de oorzaak voor afwijkend gedrag situeert in 
de omgeving, spreekt men van een gedragsprobleem.

Aan gedragsproblemen kan gewerkt worden.

Wel duidelijk onderscheiden van ‘normaal’ lastig 
gedrag



Kernopvattingen

1. Leerlingen met lastig gedrag

2. Kennis helpt gedrag begrijpen

3. Vertrouwen en respect  praten over 

gedrag

4. Rol van de leerkracht bij preventie

gedragsproblemen

5. Rol van de leerkracht bij aanpak

gedragsproblemen



Bumpy moment 

Milaisa (14) draagt haar school blouse kort. Ze doet het 
bovenste knoopje ook nooit dicht. Iwan (14) zit achter 
haar en chant haar steeds. Meerdere jongens proberen 
haar te chanten. In de pauze ontstaat een vechtpartij 
tussen Milaisa en Ralitza (14). Ralitza klapt Milaisa  en 
scheldt haar uit voor ‘motjo’. Iwan blijkt het vriendje van 
Ralitza te zijn. Ralitza eist dat Milaisa zich anders moet 
kleden.



HELP! Bumpy moment!

1. Hoe zou u reageren op deze situatie? Wat zegt u, doet u of 
zegt/doet u juist niet?      

2. Wat is mogelijk de oorzaak of verklaring van deze situatie?

3. Was deze situatie te voorkomen? Hoe dan?

Collegiale
consultatie



Het schrijven van een bumpy moment

•Beschrijf een geval in 5 tot 8 korte zinnen, 
liefst in de tegenwoordige tijd

•Vermijd eigen oordeel, mening of  aanname

•Laat weg hoe u gehandeld heeft



Gedragsproblemen zijn:

Situatief: probleemgedrag wordt in hoge mate bepaald door de 
situatie en de personen in de situatie

Relationeel: probleemgedrag heeft altijd een relationeel en 
communicatief aspect

Relatief: er bestaat geen absolute maat voor ‘goed’ en ‘slecht’ gedrag. 
Leerkrachten beoordelen probleemgedrag vaak heel verschillend

Fluctuerend: in bepaalde perioden kunnen gedragsproblemen heftig
zijn en in een volgende periode nemen ze weer af.

Een nieuwe kijk op gedragsproblemen (1)



Van een individuele benadering naar een relationele benadering

Individuele benadering: de werkelijkheid wordt gezien als iets dat los staat van onszelf. 

“Als die lastige leerling uit mijn klas is, kan ik beter werken”. Dan is mijn probleem
opgelost, want die leerling is het probleem. 

PROBLEEM: geen invloed van het eigen denken en handelen in relatie tot het probleem
van de leerling

CQ: geen verbetering mogelijk als de leerling niet zelf verandert

Een nieuwe kijk op gedragsproblemen (2)



Van een individuele benadering naar een relationele benadering

Relationele benadering: we zijn deel van de werkelijkheid; we beïnvloeden altijd de ander, 
zelfs als we niets doen. 

“Ik moet me ervan bewust zijn dat ik in feite nog niet goed weet hoe ik met het lastig
gedrag om moet gaan en dat ik NIET zeg dat het alleen een probleem van de leerling is. 
Maar ook van de leerling in relatie met wat ik wel of niet doe of wat ik wel of niet zeg.” 

Verbetering mogelijk!! 

Een nieuwe kijk op gedragsproblemen (3)



Alles wat u aandacht geeft groeit…

• Dit geldt vooral voor gedrag

• Wanneer positief gedrag (hoe klein dan ook) aandacht krijgt zal
dit ook naar de voorgrond komen. Aandacht = de sterkste
bekrachtiger en werkt belonend

• Vraag u dus vooral af, wat wilt u dat groeit?

• Expliciet maken van gewenst gedrag op schoolniveau en op 
klassenniveau

Een nieuwe kijk op gedragsproblemen (4)



• Positieve psychologie

- Nadruk op mogelijkheden, in plaats van onmogelijkheden.

- Boodschap: richt je op wat er goed gaat en bouw dat uit

- Welbevinden: combinatie van zich goed voelen en goede relaties
onderhouden, prestaties leveren en betekenis geven aan het leven.

- PERMA: Positive emotions (positieve emoties), Engagement 
(betrokkenheid), Relationships (positieve relaties), Meaning (zingeving) 
en Accomplishment (voldoening)

Een nieuwe kijk op gedragsproblemen (5)



Het transactioneel model

• Kenmerken van de leerling zijn in interactie met kenmerken van de 
omgeving; en beiden veranderen als gevolg van die interactie

• Dus wederzijdse beinvloeding

Verandering mogelijk!!! 

Een nieuwe kijk op gedragsproblemen (6)



Terugblik

• Opdracht: (een match). Vorm groepen van 4, met de groepsrollen: 
voorzitter, schrijver, timekeeper/stiltekapitein en presentator.

• Koppel de onderstaande casussen aan een woord uit de lijst:

• A. Juf Misiedjan laat een leerling die een druktemaker is, naast haar zitten 
en geeft hem bepaalde taken om tijdens de les uit te voeren. Deze jongen 
is rustig geworden. Waaronder valt deze aanpak?

• B. Meneer Winson stuurt voortaan de leerlingen die geen geschiedenis 
stencils hebben meegenomen, niet meer uit de klas. Ze volgen de les 
voortaan zonder stencil. Van welke professionele handeling heeft hij 
gebruik gemaakt?

• C. Juf Wirjosentono wordt plotseling geconfronteerd met leerlinge Olga, 
die in de klas tekeer gaat met een stoel en die de orde verstoort. Juf weet 
even niet wat ze moet doen. Het volgend moment pakt ze haar mobiel en 
begint de leerlinge te filmen, dit als bewijsmateriaal voor de inspectie van 
deze leerling met een probleemgedrag.

• D. Vrede:“De leerlinge Sabrina die altijd laat komt, heb ik de klas 
uitgestuurd.”



Vervolg match

• E. Cooman: “Met Safira die een driftkop schijnt te zijn, heb ik in 
de pauze onder 4 ogen gesproken om met haar na te gaan wat 
we samen kunnen doen zodat haar probleemgedrag verandert.” 
Waaronder valt deze benadering van probleemgedrag?

• F. Pradong: “In de pauze kom ik samen met 3 andere collega’s bij 
elkaar om van gedachte te wisselen over onze aanpak van 
gedragsproblemen. We willen op die manier van elkaar leren.” 
Hoe heet deze aanpak?

• G. Janki: “Ik zoek nu veel meer momenten en manieren om mijn 
leerlingen complimentjes te maken om zodoende een positieve 
sfeer in de klas te scheppen.”

• H. Bron: “Ik let nu veel beter op, waaraan ik veel aandacht 
schenk, want ik weet dat aandacht krachtig werkt.”



Kies uit onderstaande begrippen

1. Collegiale consultatie
2. Individuele benadering
3. Relationele benadering
4. Transactioneel model
5. Positieve psychologie
6. Bumpy moment
7. Intellegence (Jean Piaget)
8. Reflecteren
9. Alles wat u aandacht geeft, groeit
10.Gedragsproblemen



Gedragsprobleem of gedragsstoornis (1)

Een gedragsstoornis is een psychiatrisch 
ziektebeeld. Wanneer afwijkend gedrag gestuurd 
wordt vanuit de aanleg (erfelijkheid of 
aangeboren afwijking), spreekt men van 
gedragsstoornis. 

Gedragsstoornissen worden behandeld door bijv. 
een psycholoog

Het is belangrijk deze grens te kennen!



1. Is het probleem leeftijdsadequaat?

2. Hoe lang duurt het probleem al?

3. Is het begrijpelijk gezien de omstandigheden?

4. Past het gedrag in de (sub)cultuur van de jongere?

5. Komt het veelvuldig en regelmatig voor?

6. Gaat het om zeldzaam voorkomende problematiek?

7. Hoe intens is het probleem?

8. Is het gedrag onverwacht of is er een aanleiding?

9. Komt het gedrag in één of in meer situaties voor?

(werkblad 7/ paragraaf 2.2)

Gedragsprobleem of gedragsstoornis (2)



Bumpy moment

• Milaisa (14) draagt haar school blouse kort. Ze doet het bovenste 
knoopje ook nooit dicht. Iwan (14) zit achter haar en chant haar steeds. 
Meerdere jongens proberen haar te chanten. In de pauze ontstaat een 
vechtpartij tussen Milaisa en Ralitza (14). Ralitza klapt Milaisa  en scheldt 
haar uit voor ‘motjo’. Iwan blijkt het vriendje van Ralitza te zijn. Ralitza 
eist dat Milaisa zich anders moet kleden.

•Opdracht:
•Hoe zou je nu op deze situatie reageren?
•Wat zou je wel of niet doen?



Rol van de leerkracht bij
preventie van gedragsproblemen (3)



Rol van de leerkracht bij aanpak van 
gedragsproblemen (4)

Leren reflecteren 4

Alternatieve werkwijze zoeken

5

Uitproberen

1

Handelen/ervaren

2

Terugblikken

(reflecteren)

3

Denken



Rol van de leerkracht bij
aanpak van gedragsproblemen (5)

•Reflection-on-action: er gebeurt iets en achteraf 
reflecteert de leerkracht op de situatie 
terugkijken op wat er gebeurd is 

•Reflection-in-action: de leerkracht moet dan 
nadenken over de situatie en over haar handelen 
zonder dat ze kan stoppen waar ze mee bezig is of 
de situatie stil kan zetten 



Sanctiegat

onprettig       onbehoorlijk onacceptabel onwettig

Niet reageren/ praten/waarschuwen/dreigen

Uitsturen

Schor-
sen

Gedrag

Schorsen

Mate
van
straf

Rol van de leerkracht bij
aanpak van gedragsproblemen (6)



Mate 

van 

straf

onprettig onbehoorlijk onacceptabel onwettig

Uit-
sturen

Schor-
sen

Gedrag

Schorsen
Strafmaat 
loopt op

Maatregelen in de klas en de school 

Rol van de leerkracht bij
aanpak van gedragsproblemen (7)



Training

Gendersensitieve Preventie en

Aanpak van Gedragsproblemen

in het LBO

Sessie 3: Gender en Gedrag



Wat is gender?
•Gender : de aangeleerde gedragingen en rollen van mannen

en vrouwen. 

Onze samenleving heeft traditioneel andere verwachtingen

van jongens dan van meisjes. We behandelen meisjes en jongens
dan ook verschillend.
• Hoewel er al veel veranderd is, zien we die verschillen in 

opvoeding en vorming nog steeds.

• Opgroeiende kinderen leren om aan verschillende normen te

voldoen: normen voor mannelijk en vrouwelijk gedrag. Deze 

zogenaamde gendernormen krijgen zij mee via de opvoeding 

thuis, maar ook buitenshuis, zoals op school. 



Oefening 1: Back in time

Voor de mannen: 

1. Wat mocht jij als jongen wél wat je zus niet mocht? 

2. Wat moest jij als jongen wat je zus niet hoefde? 

Voor de vrouwen:

1. Wat mocht jij als meisje wél wat je broer niet mocht? 

2. Wat moest jij als meisje wat je broer niet hoefde?



Waarom is gender belangrijk?

We komen op deze wereld als uniek mens; ieder met zijn of 

haar eigen karakter, talenten, dromen en ambities. 

Traditionele genderverwachtingen persen jongens en meisjes

in een bepaald format/model waarin je moet passen. 

Bepaalde karaktereigenschappen worden afgekeurd omdat ze

niet mannelijk of niet vrouwelijk zijn. Dat maakt dat we ons

niet vrij en volledig kunnen ontwikkelen. VOORBEELDEN? 

 1. Traditionele genderrollen leggen dus allerlei beperkingen

op aan zowel jongens als meisjes. 



(Vervolg) waarom is gender belangrijk?

We komen op deze wereld als uniek en waardevol mens; we zijn

niet hetzelfde, maar wel gelijkwaardig. Traditionele

genderverwachtingen geven een andere waarde aan jongens en

meisjes. Zogenaamd ‘mannelijke’ eigenschappen worden meer

gewaardeerd dan zogenaamd ‘vrouwelijke’ eigenschappen. 

• >> 2. Traditionele genderrollen bevestigen hierdoor steeds 
opnieuw de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. 
Ongelijkheid? Hoe?



Geslacht vs Gender

• Biologische verschillen

• Aangeboren

• Blijven hetzelfde over tijd

• Hetzelfde van cultuur tot 
cultuur, land tot land

• We kunnen het niet
veranderen (tenzij we 
opereren)

• Sociale verschillen

• Aangeleerd

• Veranderen over tijd

• Verschillen van cultuur
tot cultuur, land tot 
land

• We kunnen het 
“ontleren”>>het is te
veranderen!!

Geslacht Gender

Kijk aandachtig naar de volgende video.....



Hoe vormen wij kinderen…



Oefening 2: gender quiz!
1. Mannen zijn seksuele roofdieren

2. Vrouwen zijn beter in huishoudelijke taken

3. Mannen kunnen van nature beter leidinggeven

4. Vrouwen zijn emotioneler dan mannen

5. Mannen krijgen de baard in de keel

6. Vrouwen zijn seksueel passief

7. Mannen zijn kostwinners

8. Vrouwen kunnen kinderen baren

9. Mannen zijn rationeler dan vrouwen

10. Vrouwen praten van nature teveel

11. Mannen zijn hoofd van het gezin



Adolescentie III
• gendernormen juist in de puberteit heel belangrijk>>>

• jongeren bezig zijn een eigen identiteit te ontwikkelen; 
hun lijf en hun uiterlijk; en hun genderidentiteit en hun 
seksuele orïentatie zijn daar belangrijke onderdelen 
van! 

• Genderidentiteit>> hoe mannelijk of vrouwelijk iemand 
zichzelf voelt

• seksuele orïentatie>> tot wie iemand zich aangetrokken 
voelt (mannen of vrouwen, of alletwee, of geen van 
beiden…er is hierin ook een scala van diversiteit)

• Jongeren zetten zich in deze fase af tegen ouderen en 
zijn extra gevoelig voor wat andere jongeren van hun 
vinden en zeggen (peer pressure). 



Diverse gendernormen



Een bumpy moment
•Milaisa (14) draagt haar school blouse kort. Ze doet het 

bovenste knoopje ook nooit dicht. Iwan (14) zit achter 
haar en chant haar steeds. Meerdere jongens proberen 
haar te chanten. In de pauze ontstaat een vechtpartij 
tussen Milaisa en Ralitza (14). Ralitza klapt Milaisa  en 
scheldt haar uit voor ‘motjo’. Iwan blijkt het vriendje van 
Ralitza te zijn. Ralitza eist dat Milaisa zich anders moet 
kleden.
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Verandering in de traditionele genderrollen



Vlaggensysteem

• Vlaams expertisecentrum seksuele gezondheid

• www.sensoa.be

• www.vlaggensysteem.be



Het Sensoa Vlaggensysteem
Ter inleiding



Reageren op seksueel gedrag

• Altijd emotie, niemand onverschillig

• Welke waarden en normen doorgeven?
• Iedereen persoonlijke bril
• Uiteenlopende reacties
• Geladen discussies

• Gevolgen 
• Weinig gesprek
• Vermijden van risico’s, weinig ruimte voor seksuele 

ontwikkeling
• Soms overreageren/niet reageren
• Pedagogisch vacuüm



Bij welke situatie viel jouw mond open? (grensoverschrijdend gedrag)



Een voorbeeld uit onze praktijk

•Tussen de middag betrapt een 
leerkracht drie leerlingen in een 
klaslokaal in een compromitterende 
situatie: Cynthia (16) staat met 
ontbloot bovenlichaam bij Pieter (17) 
en Rachid (16).



Geef een vlag op basis van je gevoel

•Groen: helemaal oké
•Geel: niet helemaal oké
•Rood: niet oké
•Zwart: helemaal niet oké



Wat is het Sensoa Vlaggensysteem?

• Een methodiek om seksueel gedrag
• In te schatten
• Er over in gesprek te gaan met de jongere
• Er gepast op te reageren

•Het Vlaggensysteem
≠ stimuleren van seksueel gedrag
= versterken en beschermen van de seksuele integriteit
van kinderen en jongeren 
= ontwikkeling ondersteunen en schade voorkomen
= jongeren laten leren uit hun fouten



De toepassing  
•Het Vlaggensysteem werkt met tekeningen, 

schematische voorstellingen van situaties, je krijgt 
de informatie die je nodig hebt

•Werkwijze vandaag:
• Enkele tekeningen als voorbeeld
•Vlag geven op gevoel
•Uitleg over de criteria
•Oefenen op de voorbeelden



Principes Sensoa Vlaggensysteem

• Een systeem om te beoordelen of seksueel gedrag oké is of niet (0 tot 18 
jaar)
• Groene vlag- gele vlag-rode vlag-zwarte vlag
• Op basis van 6 criteria

• Toestemming
• Vrijwillig
• Gelijkwaardig
• Ontwikkeling (normatieve lijst)
• Context
• Zelfrespect

• Een gepast pedagogisch antwoord bieden



Let op

• Gender ≠ criterium

• Cultuur ≠ criterium

• Eigen emotie ≠ criterium 



Toepassing

• Alle criteria oké = groene vlag

• Eén of meer criteria onduidelijk of niet oké: 
andere vlag

• Niet mathematisch: de ernst van overschrijding
(schadeprincipe) bepaalt kleur vlag
• Intentie “pleger”

• Hands on & hands off

• Mogelijkheid om te ontsnappen

• Herhaling = opschuiven vlag



Niet te vlug oordelen!

• Blijf zoveel mogelijk bij de feiten!

• Let op voor projectie van eigen gevoelens, eigen bezorgdheid, eigen 
normen en waarden

• Gebruik de criteria

• Denk na over mogelijke motieven voor het gedrag (wat vertelt dit 
incident over de betrokkenen?); wat moeten ze hier uit leren?

• Zoek aanknopingspunten voor bijsturing en Relationele en Seksuele 
Vorming



Opmerkingen vooraf

• De focus ligt op de pleger

• Doelstelling is om herhaling te voorkomen



Hoe reageren? 

• Schema reactiewijzen
• Nadruk op communicatie

• Empathie stimuleren

• Verantwoordelijkheden stimuleren

• Onderscheid korte termijn en lange termijn-
strategieën

• Bij vaststelling: terugkomen op onmiddellijke 
reactie



Bumpy moment. Welke vlag geef je?

•Milaisa (14) draagt haar school blouse kort. Ze doet 
het bovenste knoopje ook nooit dicht. Iwan (14) zit 
achter haar en chant haar steeds. Meerdere jongens 
proberen haar te chanten. In de pauze ontstaat een 
vechtpartij tussen Milaisa en Ralitza (14). Ralitza klapt 
Milaisa  en scheldt haar uit voor ‘motjo’. Iwan blijkt 
het vriendje van Ralitza te zijn. Ralitza eist dat Milaisa 
zich anders moet kleden.



Bedankt voor uw aandacht! 

• www.seksuelevorming.be

• www.vlaggensysteem.be


