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Alain Noëz

Brokkenmakers 

maken het weer goed.

Herstelgericht handelen op school

moeilijke situatie = normoverschrijdend gedrag

Reactie ifv gewenst gedrag

herstel

dader:

ifv reïntegratie

slachtoffer:

ifv herstel (orde & autonomie)

FEITEN, INCIDENT:

normoverschrijding raakt verschillende personen:

- leerling  leerling

- leerling  leerkracht/opvoeder

- leerling  school (& omgeving)

DADER versus SLACHTOFFER

DE ORDE EN AUTONOMIE WORDEN VERSTOORD!

FEITEN, INCIDENT:
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REÏNTEGRATIE:

… kan alleen als er een duidelijk 

onderscheid wordt gemaakt tussen de daad

en de persoon van de dader.

… kan alleen als het foutief gedrag wordt 

afgewezen MAAR de intrinsieke waarde

van het individu blijft overeind.

DADER:

SCHAAMTE is een basisgevoel 

dat spontaan optreedt wanneer mensen geconfronteerd 

worden met eigen foutief handelen.

reactie vanuit SCHAAMTE

=

NIET functioneel

DADER:
Reactie op FEITEN, INCIDENT:

zal reageren vanuit SCHAAMTE

NEGEREN:
Er is niets aan de hand, schaamtegevoel verstoppen, negeren van 

gebeurde.

ZELFBESTRAFFING:
Laag zelfbeeld, gedrag dat zichtbaar wordt in „masochisme‟ 

(“ik ben zo slecht, ik heb straf verdiend”)

AANVALLEN:
De schuld op anderen schuiven. Vermijden van schaamte door 

verantwoordelijkheid bij anderen te leggen.

OVERSCHREEUWEN:
Vluchtgedrag, zoeken naar „afleiding‟

DADER:
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HERSTELGERICHT WERKEN 
CREËRT KANSEN VOOR DE DADER:

- confrontatie met wat is aangericht

- nemen van verantwoordelijkheid

- verontschuldigingen aanbieden

- trachten te „herstellen‟

DADER:

PATRONEN VAN REACTIE:

- impact fase

- terugslag fase

- herstelfase

SLACHTOFFER:

IMPACT FASE:

Overweldigd door gevoelens van:

verwarring, schok, verschrikking, 

hulpeloosheid, kwetsbaarheid

SLACHTOFFER:
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TERUGSLAG FASE:

Overheersende gevoelens:

Boosheid, schuldgevoelens, agitatie, 

schaamte, twijfel, verlies van veiligheid en 

controle, vertrouwen in anderen beschadigd

SLACHTOFFER:

HERSTEL FASE:

- opnieuw organiseren en 

herstellen van autonomie & controle

- herstellen van vertrouwen in anderen

SLACHTOFFER:

HERSTELLENDE PRAKTIJKEN:

Effecten van het proces:

- direct contact met gevolgen gedrag 

- sterke leerervaring

- volgt behoefte van slachtoffers

- lost problemen op

- bevordert integratie
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HERSTELLENDE PRAKTIJKEN:

Weinig van allebei:

VERWAARLOZING

onverschillig, passief

Weinig controle en veel 

steun:

TOELATEN/GEDOGEN

Niet eisend, bemoederen

Weinig steun en veel 

controle:

DISCIPLINEREN/

BESTRAFFEN

Autoritair, stigmatiserend

Veel controle en veel steun:

HERSTELLEN

Gezaghebbend, respectvol

mate van 

controle,

straf

mate van zorg, steun
LAAG

HOOG

HOOG

HERSTELLENDE PRAKTIJKEN:

INFORMEEL FORMEEL

EXPRESSIE 

VAN 

GEVOELENS

INTERACTIE OP 

GEVOELSNIVEAU

SPONTANE 

KLEINE 

CONFERENTIE

KRINGGESPREK 

MET GROTE 

GROEP

HERGO

HERSTELLENDE PRAKTIJKEN:

BEGIN BIJ HET BEGIN:

Leerling /

Medeleerling /

Klas

Leerkracht / 

klassenleerkracht

Interne leerlingenbegeleiding /

Klassenraad

CLB

Externen

HET OOG VAN DE STORM!
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Fasen in het omgaan met 

probleemgedrag

STOP

DENK

DOE

- detecteren

- signaleren

- analyseren

- ageren

DETECTEREN EN SIGNALEREN

- Wat is de vraag/ het probleem?

- Hoe wordt het door de leerkracht omschreven?

- Hoe kan het het herbenoemd worden 

(in termen van gedrag)?

- Zijn er ook goede momenten (deze moeten toenemen)?

- Waarom is het dan goed?

- Is het mogelijk om nog iets goeds te zien?

STOP

DETECTEREN EN SIGNALEREN

- Kritische incidenten / typische voorvallen zo concreet mogelijk 

beschrijven in termen van gedrag.

- Filmisch beschrijven: een situatie zodanig beschrijven dat een 

buitenstaander zich kan voorstellen wat er gebeurt.

- Om filmisch rapporteren aan te vullen / te vergemakkelijken 

kunnen observatie-oefeningen helpen.

STOP
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ANALYSEREN

- Wat is er aan de hand?

- Wat doet de leerling wel of niet 

(concreet observeerbaar).

- Wat/ waar/ wanneer/ hoe vaak/ bij wie/ 

wat gaat er aan het gedrag vooraf?

- Wat denk ik (de leerkracht) daarvan?

- Wat denken andere leerkrachten/ de klassenraad daarvan?

DENK

ANALYSEREN

- Hoe pak ik de situatie aan?

- Wat doe ik concreet? (wat, wanneer, waar, hoe)

- Welke gevoelens heb ik?

- Pak ik het altijd op dezelfde manier aan / 

zoek ik alternatieven?

- Wat verwacht ik / welke oplossingen zie ik?

DENK

AGEREN

ANDERS 
DENKEN 

ANDERS 
VOELEN 

ANDERS 
HANDELEN 

Vb. 

Leerling  moeilijk 
MAAR 

heeft het of doet moeilijk 

Negatieve gevoelens 
durven onderkennen 

Aandacht 
 

hulp 
 

grenzen stellen 

Wat kan ik anders 
proberen 

Oorzaak van gevoelens? Sanctioneren  

 
Hoe gevoelens 

controleren? 
Realistische 

doelstellingen 

 

 

DOE
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Moeilijke Situatie

Jongere / leerling

Organisatie

Volwassene / leerkracht

Omgeving

Een werkmodel:

GEDRAGSGERICHTE LEERLINGENBEGELEIDING

SITUATIE 

(context) 
 GEDRAG  GEVOLG 

     

 

Vertrekpunt: 
waarneembaar / observeerbaar gedrag 

(niet interpretatie van gedrag –  
geen beoordeling van de persoon) 

negatief gedrag 
én 

positief gedrag 

 

In welke situatie,  
op welk moment,  

bij wie, … 
stelt de lln. dit gedrag 

   

Wat volgt op dit 
gedrag? 

Ervaart de lln. dit als 
straf, als beloning? 

 
 

 

Doelgedrag, 
gewenst gedrag kan 

beïnvloed worden  
door manipuleren  

van 

 

   

de situatie  de gevolgen 
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HERGO

herstelgericht 

groepsoverleg

HET HERSTELGERICHT 

GROEPSOVERLEG (HERGO):

Bezint eer ge begint:

• Denk aan tijd en ruimte

• Is er een draagvlak

• Is de situatie veilig voor deelnemers

Maar vooral ook:

• Aard incident

• Soort aanspraak op verantwoordelijkheid

HET HERSTELGERICHT 

GROEPSOVERLEG (HERGO):

Fases van het proces:
• aanmelding

• voorbereiding

• de conferentie zelf:
- inleiding

- uitwisseling van gedachten en gevoelens

- herstelplan maken

- integratie

• follow-up
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HET HERSTELGERICHT 

GROEPSOVERLEG (HERGO):

Voorbereiding dader:

• controle verantwoordelijkheid nemen
- niet tot besef brengen

- geen druk uitoefenen

- vragen naar wat er gebeurd is

• info over middel geven
- aansluiten bij behoeften

- achterlaten van info

• vragen naar deelname steunfiguren 
(uit familie en/of netwerk, peergroup)

HET HERSTELGERICHT 

GROEPSOVERLEG (HERGO):

Voorbereiding slachtoffer:

• uitnodigen tot deelname
- niet overhalen

- geen druk uitoefenen

- vragen naar wat er gebeurd is

• info over middel geven
- aansluiten bij behoeften

- achterlaten van info

• vragen naar deelname steunfiguren 
(uit familie en/of netwerk, peergroup)

HET HERSTELGERICHT 

GROEPSOVERLEG (HERGO):

De conferentie zelf:

Steunfiguren/

sociaal netwerk

Steunfiguren/

sociaal netwerk

Familie

Slachtoffer(s)

Familie 

Dader(s)

Ouders

coördinator

Andere “geraakte” personen
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HET HERSTELGERICHT 

GROEPSOVERLEG (HERGO):

Werking:
• beschrijving gebeurtenis

• uiten van gevoelens, beantwoording vragen

• verschuiven van betrokkenheid:

walging – afkeer – verbazing – mildheid

• cirkel: resonantie – empathie

• schaamte functioneert integratief in plaats van 

stigmatiserend en isolerend

• daling van negatieve betrokkenheid schept ruimte 

voor herstellend plan

HET HERSTELGERICHT 

GROEPSOVERLEG (HERGO):

Vragen die het proces op gang brengen:

Voor daders:

- wat is er gebeurd?

- wat dacht u toen het gebeurde?

- waar heeft u sinds die tijd over nagedacht?

- wie is er geraakt door wat u gedaan hebt?

- op welke manier?

Voor slachtoffers:

- wat is er gebeurd?

- wat dacht u toen u zich dat realiseerde?

- welke gevolgen heeft deze gebeurtenis 

gehad voor u en anderen?

- wat is het moeilijkste geweest voor u?

Open vragen, gericht op de daden en niet op de persoon

HET HERSTELGERICHT 

GROEPSOVERLEG (HERGO):

Effecten van deze vragen:

• NEUTRAAL: geen oordeel, gericht op gedrag

• OPEN: verlangen een antwoord

• RUIMTE: maken emotionele reacties mogelijk

• RESONANTIE: bevorderen empathie

• GERICHT:

- van verleden naar toekomst

- op nadenken over wie en hoe geraakt is

- op weten en begrijpen, niet op de „schuld geven‟

• STIMULANS: het eigen verhaal, de eigen verantwoordelijkheid

• ALGEMEEN: bruikbaar in vele situaties
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En wat doen wij/kunnen wij doen?

• Hoe begeleiden/ondersteunen we (structureel) 'daders en 

slachtoffers' ingevolge een incident in onze school?

• Welke concrete acties doen we nu reeds, ifv herstelgericht 

werken, in onze school?

• Wat denken we concreet te moeten aanpakken/uitbouwen 

om een herstelgerichte aanpak concreet te maken in onze 

school?


