
Hoe welbevinden
de maatstaf werd

binnen een organisatie.



Wie zijn we en wat doen we?

Actief in:

Regulier beroepsonderwijs

Buitengewoon beroepsonderwijs OV4 – type 9

DOCA: Vijfdaagse trainingen in LSCI, vorming in TDTH, 

studiedagen op vraag



LSCI LEIDT TOT
MINDSHIFT

A decade long story of 

collective change within a organisation



A ten year process

• Duidelijke keuze voor een transitie

• Gedrag zien als communicatie

• Exclusie bannen als antwoord

• Sterktes erkennen en ondersteunen

• Beleidskeuze vertalen naar alle domeinen

• Consequent voorleven en beleven



2007: We said no to the tradition of Carrots and Sticks

 Het effect van sanctioneren wordt overschat

 Sanctioneren werkt een, op angst gebaseerde relatie, in de hand

 Het helpt jongeren niet in het omgaan met stressvolle situaties

 Je staat zelf model in het hanteren van sancties

 Het versterkt het gevoel van zelfvertrouwen en
zelfwaarde bij jongeren niet

 Collega’s voelen zich hulpeloos, onmachtig en
gestresseerd



2008: De implementatie van methodisch handelen: LSCI

 het versterkt de mogelijkheid voor jongeren om te leren omgaan met stress

 bouwt aan positieve relaties

 herinstalleert een gevoel van verbondenheid en veiligheid

 verhoogt competentie bij collega’s

 een transitie van, het verbannen van negatief gedrag, 
naar het aanbieden van zorg en positieve aandacht



Een gemeenschappelijke visie en een
methodische aanpak ?



Wanneer wordt gedrag grensoverschrijdend? 
Wie of wat is de bepalende factor? 



Waarom stelt men grensoverschrijdend gedrag?



CRISIS
De jongere wordt, 

vanuit een overlevingsstrategie,
gedreven door basisnoden. 

Dit streven naar het bevredigen van zijn basisnoden uit          
de jongere in gedrag dat voor zichzelf nuttig lijkt. 

Op dat moment kan er een conflict plaats vinden 
tussen twee tegengestelde krachten waarbij de 

noden in de jongere botsen met 

de verwachtingen van anderen 





Drie mogelijke resultaten van een crisis

Relatie kind- volwassene  
blijft onveranderd

Relatie kind- volwassene wordt beschadigd

Relatie kind- volwassene wordt sterker



Wij zijn van mening van wel: 

De vaardigheden van Life Space Crisis 
Intervention zijn belangrijk omdat

agressief gedrag van kinderen en jongeren
niet “op afspraak” gebeurt.  

Is een methodische manier (LSCI) om met 
grensoverschrijdend gedrag om te gaan noodzakelijk? 



Belangrijke sterktes van een methodische manier (LSCI)     
om met grensoverschrijdend gedrag om te gaan

- Elk conflict is een leermoment

- Gericht op relaties

- Gericht op communicatie

- Gericht op sterktes



Hoe kunnen we nu best naar gedrag kijken? 

1. Verschillen tussen de psychologische werelden: kinderen en 
volwassenen

2. Hersenen, stress & geheugen 

3. Ontwikkelingsstadia: hoe zijn onze percepties gevormd? 

4. Omgaan met persoonlijke gevoelens en intense emoties onder 
stress

5. Taal & denken

6. De conflictcyclus: hoe stress gedrag kan aansturen

7. Luistervaardigheden  



1. Verschillen tussen de psychologische  wereld van de jongeren
in stress  en van de helpende volwassene

Reacties volwassene Reacties jongere

Waarnemen Divers 

Multi-dimensioneel

Concreet

Uni-dimensioneel

Voelen Emoties aanvaarden en  controleren Overweldigd door emoties

Explosief

Denken Logisch

oplossingsgericht

Onlogisch

Almachtig   Irrationeel

Gedrag Aanvaardt 

verantwoordelijkheid voor gedrag

Aanvaardt geen 
verantwoordelijkheid voor gedrag





Trauma in de pre-talige fase

18

2. Hersenen, stress & geheugen







Antoine Fisher



4. Omgaan met persoonlijke gevoelens en intense 
emoties onder stress

Er zijn drie keuzes in het omgaan met persoonlijke gevoelens: 

 Ze in gedrag afreageren

 Ontkennen en verdedigen defensiemechanismen

 Accepteren en zich toeëigenen

LSCI Institute



Defensiemechanismen
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Ontkenning

Rationalisatie

Projectie

Repressie

Compensatie

Verschuiving

Sublimatie

Identificatie

Regressie

Terugtrekking

Intellectualisatie

Verdediging door het omgekeerde



Doel van de 
methodische aanpak 

LSCI:

Zelfregulerend

op waarden gebaseerd

gedrag



Stressvol
moment

Gedachten & 
gevoelensDe privé inhouden

van de jongere

Waarneembaar
gedrag

Volwassen/peer
reactie

Zelfconcept jongere
Irrationele opvattingen



Cognitieve map van de zes fasen van LSCI

Fase 1: Ontladen
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Fase 2: Tijdlijn

Fase 3: Centrale thema

Fase 4: Inzicht

Fase 5: Nieuwe vaardigheden

Fase 6: Transfer van het leren
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Gedrag zegt veel over de leerling, 
zelden iets over de leerkracht! 

Red Flag:
Geïmporteerde problemen

Reality Rub:
Fouten in de waarneming

New Tools:
Gebrekkige sociale
vaardigheden

Symptom Estrangement:
Rechtvaardiging van beschadigend
gedrag

Massaging Numb Values:
Gedrag gestuurd door schuld

Manipulation of Body 
Boundaries:
Exploitatie van peers



2007: We said no to the tradition of Carrots and Sticks

2008: De implementatie van methodisch handelen: LSCI

IS DIT VOLDOENDE?



2008 - 2012: Noodzakelijke bijkomende stappen

bij het implementeren van LSCI

1. Verandering in het beleid van de organisatie

 Wijziging in de orgasatiestructuur

 Open communicatie

 Permanentieteam samenstellen





2. Infrastructurele aanpassingen

 Vluchtheuvels uitbouwen

Gespreksruimtes uitbouwen of kantoorruimtes herinrichten

 Jongeren in crisis opvangen in een veilige omgeving en niet in het 
leslokaal

 TOEZA – TOEBA – Time-out

2008 - 2012: Noodzakelijke bijkomende stappen

bij het implementeren van LSCI



2. Infrastructural changes



3. Competenties van collega’s verhogen

o Opleiden in het omgaan met tegenagressie’

o Opleiden in Life Space Crises Intervention

o Interactieve lesmethodieken versterken

o Collega’s noodzakelijke informative verstrekken over achtergrond
leerlingen

2008 - 2012: Noodzakelijke bijkomende stappen

bij het implementeren van LSCI



4. Open communicatie, veiligheid

o Uitwerken van een eenduidig stappenplan

o Permanentieteam waarborgen

o Open communicatie en registratie

2008 - 2012: Noodzakelijke bijkomende stappen
bij het implementeren van LSCI



Veel zorg voor de jongeren, 
prima, maar
wat met ons?





VIER OORZAKEN WAAROM COMPETENTE VOLWASSENEN
TOCH TEGEN-AGRESSIEF WORDEN 

1. Gevangen in de conflict cyclus van agressieve jongere

2. Een verhoging van de stress in het persoonlijke leven

3. Jongeren schenden gekoesterde waarden

4. Jongeren  halen onopgeloste ontwikkelingsproblemen aan



Stressvol
moment

Gedachten & 
gevoelensDe privé inhouden

van de jongere

Waarneembaar
gedrag

Volwassen/peer
reactie

Zelfconcept jongere
Irrationele opvattingen



2. Een verhoging van de stress in het persoonlijke leven

‘MEEBRENGEN’ VAN PROBLEMEN

Hoe competente professionals tegen-agressief kunnen worden 
wanneer zij een significante verhoging ervaren van de stress in 

hun persoonlijke leven



CORRELATIE TUSSEN VERHOOGDE PERSOONLIJKE STRESS EN GEBREK AAN TOLERANTIE 
VOOR HET GEDRAG VAN LEERLINGEN 

Gebrek aan Tolerantie 
voor het gedrag van de 

leerling

HOOG

LAAG
HOOG

Verhoogde persoonlijke stress



Belangrijke factoren die leiden tot toename aan stress
Kruis aan welke van deze gebeurtenissen je ondergaat of hebt ondergaan gedurende de laatste zes maanden.
___ 1. Overlijden van een familielid
___ 2. Overlijden van een vriend(in)
___ 3. Angst voor persoonlijke of psychologische veiligheid
___ 4. Scheiding - echtscheiding
___ 5. Verhuis naar een nieuwe woning
___ 6. Ernstige ziekte van een familielid
___ 7. Ernstige financiële problemen
___ 8. Zorg voor de eigen ouders; verhuis naar een bejaardenhuis
___ 9. Ernstig conflict met eigen kinderen
___ 10. Toename aan noodzakelijke zorg voor de grootouders
___ 11. Problemen met druggebruik/alcoholgebruik
___ 12. Toename aan discussies met de partner
___ 13. Pensionering van de partner of verlies van job bij de partner
___ 14. Ernstig conflict met een goede vriend
___ 15. Seksuele problemen
___ 16. Ernstige problemen op het werk



3. Jongeren schenden gekoesterde waarden

Hoe competente leerkrachten tegen agressief kunnen worden 
wanneer hun gekoesterde waarden geschonden worden



Tien Middenklasse WaardenDeugden Ondeugden

Wees proper Vuil

Wees keurig Rommelig

Wees stipt Laattijdig

Wees hardwerkend                                 Lui   

Wees precies Slordig

Wees actief Passief

Wees beleefd/respectvol Grof/ Beledigend

Wees seksueel gereserveerd Seksueel impulsief 

Emotioneel gecontroleerd Emotioneel explosief



4. Jongeren  halen onopgeloste 
ontwikkelingsproblemen aan       TAP-IN ISSUES

Hoe bekwame leerkrachten in de tegenagressie gaan wanneer
een gebeurtenis een ‘oud’ onverwerkt trauma triggert.



Tijdens de crisis handel je als een thermostaat, 

niet als

een thermometer!



“Containment is thought to occur 

when one person receives and understands 

the emotional communication of another 

without being overwhelmed by it, 

processes it and then communicates 

understanding and recognition 

back to the other person.  

This process can restore the capacity to think 

in the other person” 





2008 - 2012: Noodzakelijke bijkomende stappen

bij het implementeren van LSCI

1. Verandering in het beleid van de organisatie

 Wijziging in de organisatiestructuur - organogram

 Open communicatie

 Permanentieteam samenstellen

 Expliciteren van de leefsfeer en omgangscultuur

Expliciteren van de leefsfeer en omgangscultuur



De cirkel van veerkracht



Universele nood meesterschap



Meesterschap Verstoord gevoel van 
meesterschap

Geen gevoel van 
meesterschap

Prestaties lukken Over-gericht op prestaties Prestaties mislukken

Succesvol Arrogant Faalangstig 

Probleemoplossend  Geneigd tot bedriegen Bang voor uitdagingen 

Gemotiveerd  Workaholic  Ongemotiveerd 











Nog vragen of bedenkingen?
Wil je graag bijkomende info..  

trainingen, studiedagen, coaching, teambuilding (in  de stad Gent)…?

Mail: doca-lsci@dbg.ksleuven.be

Natalie Francq  & Wim Hanssens
0498 081805

mailto:doca-lsci@dbg.ksleuven.be

