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Kennismaking

Wie van jullie werkt in onderwijs? 

B-S-H/U?

Wie van jullie werkt in de zorg?

Wie van jullie is een ouder?

Wie van jullie is ouder en werkt in 
onderwijs/of zorg?
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Wie is reeds (enigszins) vertrouwd met 

Gentle Teaching (GT)?
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Kennismaking Aaron

Kennismaking Gaston 

Hebben jullie vragen voor deze 

jonge mannen?        Post-its 
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Kennismaking 

Verhaal eerste klas

Nonneke snoepje

Denk na over een – en een + eigen ervaring 

met leerkracht – post-it
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Filosoferen
UGent thesis

Kleuters – lagere en secundaire 

school – Cedo – volwassenen 

onderwijs – hoge school –

universiteit  

Kinderziekenhuis (ASS)–

psychiatrie

Mensen met beperking
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Europees Project

Korczak – 100 krant – Portugese school (Ton)
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Gentle Teaching

Eigen 

kennismaking 

met Gentle

Teaching

Eigen ervaring in 

Patershol
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Mensen verbinden
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Gentle Teaching

Methode? – Benaderingswijze?

Een manier van zijn? 
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Geen focus op gedrag, maar op de 

relatie

Geen behaviouristische aanpak (straffen –
belonen)

Focus op relatie

“First focus on the heart,  
then on the mind”
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Gentle teaching?

VEILIG + GELIEFD = VERTROUWEN
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Wat willen we?

Dat leerlingen zich 

veilig voelen, 

zich met anderen 

verbonden voelen, 

zich geliefd voelen,

en genegenheid 

kunnen ontvangen en 

uiten

 COMPANIONSHIP
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Hoe proberen we dat?

Met lieve woorden

Met zachte handen

Een warme blik

En een liefdevolle 

aanwezigheid
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HOE?

Door onvoorwaardelijk graag zien te 

tonen

Door nieuwe herinneringen te 

installeren – niet alleen door nieuwe 

ervaringen, ook door op een andere 

manier naar herinneringen te kijken

16



Wie van jullie wil wel iemand 

veranderen?

Hoeveel personen wil je veranderen?
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Sorry, je weet wellicht dat we 

iemand anders niet kunnen 

veranderen

Alleen onszelf…
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Proberen we mensen te veranderen?

Ja!

Onszelf

Als we liefdevoller worden voor 

onszelf kan veel
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 Eens een relatie – grenzen stellen gemakkelijker

 Want grenzen stellen komt tegemoet aan behoefte om beschermd te 
worden

 Hersenen ontwikkelen zich in 3 fases

 1. oerbrein-reptielenbrein: zorgt voor overleven (vluchten-aanvallen-
verlammen)

 2. zoogdierenbrein  - emotionele brein (gewoontegedrag waar we niet 
veel over moeten nadenken)

 3. moderne brein: wat maakt wie we vandaag zijn 

 Prefrontale cortex: stelt ons in staat om na te denken over iets wat 
we gedaan hebben (anders doen?)
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 Prefrontale cortex maar in volle operationaliteit na 25ste

 Dus niet bij pubers

 Meest ontwikkelde brein is emotionele brein

 Prefrontale cortex werkt nog niet goed 

 Bij grenzen stellen: spelen wij de prefrontale cortex

 Stop! Rode vlag

 Ik trek de lijn om je te beschermen, vanuit bezorgdheid

 Ik maak mij zorgen omdat ik je graag zie

 Wel doel: warme relatie behouden
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Hoe warme relatie behouden

 Vanuit KRACHT i.p.v. MACHT (oude autoriteit)

 Bij kracht hoort:

Uitleg geven

Benoemen en erkennen van gevoel

Vasthouden aan gestelde grens

Benoemen van gewenste gedrag                        
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Opgepikt uit andere lezingen/workshops

Context –

omgeving: invloed 

op gedrag

na Kerst lokaal van 

lkr overgenomen
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Vragen voor Aaron en Gaston?

Daarna eigen voorbeelden



Voorbeelden uit de praktijk

 Broer jongen ASS niet eigen aan de school

 Don’t let them steel your kisses: Juf Wiskunde Wingerd

 The problem is never the problem: moeder pijn

 Nieuwe lln hand

 Incident jongen dcd ogen beleefdheid

 In de rij – time-out- fiets

 Gezien worden Hanan: don’t let the steel your kisses

 Adoptiekind

 Hand op knie

 Studeren voor mijn vak

 Heftige klas – excuses op einde aan lln vorig jaar
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Geweld lokt geweld uit

Toezicht hekken met 2
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CEDO

Te laat – welkom – synthese – vraag –

op tijd

Uit les gezet: wel filosoferen
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Zachte aanraking  

Hand op knie - schouder
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Don’t let them steal your kisses

Gezien worden

wiskundejuf

Meisje met afwezige vader: masker
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The problem is never the problem

Storm in klas – moeder –

coördinator - baby
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The problem is 

never the

problem
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Verbondenheid

In de rij – time-out - fiets
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Hechting

Adoptie
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Meer geleerd?

Heftige klas  

Strijd win je niet

excuses op einde aan lln jaar voordien

In hoop dat zij meer hadden geleerd
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Registreer

Incident jongen - ogen - beleefdheid
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Vertrouwen

studie – uitvliegen – stilte – komen 

aangevlogen
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Vertrouwen

Cijfers G en C
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Focus op Gedrag

 Het woord ‘gedrag’ marginaliseert een persoon

 Wanneer je het woord ‘gedrag’ gebruikt zet jou 

dat boven de persoon

 En dan start je een proces waarbij jij het gedrag 

van de persoon manipuleert, verandert door een 

reeks beloningen of straffen
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Andere kijk op gedrag

 gedrag : spiegeling van ons eigen gedrag

 want een kind is bij de ene lkr zus en bij de andere zo; 
het ligt niet aan de klas of aan het kind maar aan ons

 Geen focus op gedrag, maar op de relatie 

 gedrag verandert vanzelf zonder dat dat het eigenlijke 
doel is

 ‘First focus on the heart before the mind’
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Kinderen met ‘gedragsmoeilijkheden’ lopen 

het risico in een patroon van actie-reactie 

te komen waarin ze zich steeds meer 

verstoten gaan voelen door de volwassenen 

en de wereld om hen heen

41



 Bij Gentle Teaching richten we ons in eerste instantie op het ontwikkelen van 

een onvoorwaardelijke relatie met het kind 

 Daarmee willen we niet zeggen dat alles wat het kind doet goed is 

 Als een kind over grenzen gaat, zal het bijgestuurd moeten worden

 We doen dit echter niet door te straffen of af te wijzen

 We streven naar een situatie waarin het kind ons vertrouwt en onze 

opvoeding / leiding op natuurlijke wijze aanvaardt

 Om dat te kunnen is een investering in een onvoorwaardelijke relatie met het 

kind noodzakelijk
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Paradox

 Vriendelijk zijn tegenover anderen, 

 ondanks wat iemand wel of niet doet, is de kritieke 

factor.

 Het is een paradox

 Vuisten ontmoeten knuffels

 Vloeken wordt onthaald met woorden van 

genegenheid en koestering

 Wrede ogen worden begroet met warmte
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De bijeffecten van straf

1. Ongelijkwaardigheid

2. Ontwikkelen van angst

3. Verkeerd voorbeeld

4. Sociaal isolement
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Redenen voor ongewenst gedrag

Onwetendheid

Controle verlies

Niet verbonden zijn

Negatief zelfbeeld
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Wie heeft er baat bij Gentle Teaching?

 Wijzelf uiteraard!

 Kinderen met challenging behavior (‘gedrags’problemen)

 Kinderen die uit de boot vallen bij anderen

 Geschorste kinderen

 Kinderen die geweld als de enige manier zien om hun 
leven te leiden

 Kinderen die enkel betekenis zien in bendes in plaats van 
in familie
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Maar uiteindelijk iedereen!

 Winst: minder personeelswissel

 Minder wissel van directie

 Ouders meer betrokken

 Beter oudercontact

 Minder ziekte - medicatie

 geloof mij niet, noch de statistieken

 Probeer het gewoon zelf uit
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Gentle Teaching is hard 

with the easy people, but 

easy with the hard 

people
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“People will forget what you said,

People will forget what you did

But people will never forget how

you made them feel”
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