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DE VIJF PEDAGOGISCHE VAARDIGHEDEN
VAN DE SOCIAAL INTERACTIEVE GEZINSAANPAK

(DEEL 3: OVERZICHT HOUDEN)

Begeleiden van kinderen, jongeren en gezinnen uit balans
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VIJF PEDAGOGISCHE VAARDIGHEDEN
VAN DE SOCIAAL-INTERACTIEVE GEZINSAANPAK 

JA-functies:
➢ positief gedrag stimuleren

➢ positief contact met ouder/begeleider stimuleren 

➢ preventief 

➢ vertrouwen en veerkracht versterken 

• positieve betrokkenheid
− Werkvorm: ‘de aandachtsaanval’ 

• positieve bekrachtiging
− Werkvorm: ‘puntenkaart’

• probleemoplossing
− Werkvorm: ‘stap voor stap – methode’ 

− Werkvorm: ‘gezinsbijeenkomst’ 

NEE-functies: 
➢ ongewenst en normoverschrijdend

gedrag verminderen

➢ bedwingen van weigerend en eisend 
gedrag 

➢ voorkomen van evolutie naar anti-sociaal
gedrag   

• discipline 
− Werkvorm: ‘de sanctielijn’

− Werkvorm: ‘drie-mandjes-techniek’ 

• overzicht houden (‘monitoring’)



'Overzicht houden’

= het opvolgen en natrekken 

van het gedrag van de adolescent 

wanneer deze niet thuis is

= monitoring

= toezicht houden 

= superviseren

= van de 5 pedagogische vaardigheden, is ‘overzicht 
houden’ de belangrijkste bij de oudere adolescent 
om anti-sociaal gedrag in te dijken 

VAARDIGHEID 5

OVERZICHT HOUDEN (‘MONITORING’)
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• met Wie is de adolescent weg? 

• Wat wordt er gedaan?

• Waar heeft het plaats? en 

• Wanneer zijn vertrek en aankomst gepland? 

Gezien de vele weekenddoden is een vijfde W ook op zijn plaats: 

• Waarmee wordt het vervoer geregeld?

BELANGRIJKE 5 W’S 
OM OVERZICHT TE HOUDEN 



• Vanaf 9 of 10 jaar: veel vrije 'straattijd’

• Vanaf 13 jaar: volledig zelf bepalen van straattijd

• Verband tussen:

− beperkt ouderlijk overzicht 

− en contacten met een deviante leeftijdsgroep, druggebruik en delinquent gedrag 

• Bij ouders met stress (werkloosheid, financiële problemen, depressies, huwelijksproblemen):

− vermindert de bekwaamheid om overzicht te houden,

− aangezien de ouders te veel met andere zaken bezig zijn. 

VASTSTELLINGEN UIT ONDERZOEK ONDER 
ANTISOCIALE JONGEREN



• De adolescent

− wil zich losmaken van de ouders (zal graag zijn ‘eigen 
weg’ gaan / vinden dat ouders niet alles moeten weten / …) 

− wil activiteiten ondernemen zonder hun 
onmiddellijke begeleiding (zal graag zelf de dingen in 
handen willen nemen) 

• Ouders 

− willen toch een overzicht hebben van wat er 
gaande is 

− Is ook verantwoordelijkheid van de ouders om 
‘overzicht' te houden

WAAROM OVERZICHT HOUDEN? (1)
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• Adolescenten 

− moeten stap voor stap leren vrijheid te nemen

− het is niet goed dat dit ‘te vlug’ verloopt – risico’s ! 

− liefst zelf verdiend – krijgt meer en nieuwe vrijheden als ze 
‘het verdienen’ 

• Ouders => anticiperen op problemen 

− Regels en controle vooraf opstellen = goede afspraken 
maken! 

− En die ‘af en toe’ controleren 

WAAROM OVERZICHT HOUDEN? (2)
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EEN VOORBEELD VAN WAAR OUDERS 
GRAAG ‘OVERZICHT’ OVER HOUDEN …
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❑vastleggen van regels over het uitgaan 
➢ wanneer, hoe laat thuis, waar, met wie, wat kan en wat niet, …
➢ eventueel vastleggen in ‘contract’ 

❑een aantal vaste regels in het gezin 
➢ Bijv. vaste momenten maaltijden, gezinsactiviteiten, 
➢ Hoe meer gezinsstructuur, hoe beter de adolescent ook zijn eigen vrije 

tijd leert structureren

❑ouders moeten zelf geregeld thuis zijn en klaar staan 
voor hun adolescenten
➢ Geef als ouder het juiste voorbeeld: communiceer over waar/wanneer 

je uit huis bent 

HOE OVERZICHT HOUDEN? (1) 



❑Communiceer met de adolescent hoe ouders bereikbaar 
zijn als er iets voorvalt

❑Zoek een manier om als ouder te kunnen natrekken wat 
de adolescent uitspookt wanneer je zelf niet thuis bent 
➢ Bijv. telefoon, video-gesprek, buur/familielid laten langsgaan 

➢ Zet een netwerk op 

✓Voor opvang

✓Om te stimuleren tot activiteiten 

• adolescenten doen soms liever klusjes voor anderen dan voor hun eigen ouders

• En als ze elders zijn, hebben ouders even adempauze + men krijgt feedback over 
de adolescent van het netwerk 

HOE OVERZICHT HOUDEN? (2)
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❑ Zorg als ouder voor contact met de vrienden van de adolescent

➢ Belangrijk om te weten van wie ze dingen leren 

➢ Biedt nieuwe perspectieven:

“mijn ouders kunnen vlot en enthousiast met andere adolescenten praten!?”

❑ Stimuleer een langdurig engagement buitenshuis

➢ Adolescent kan zich optrekken aan iets dat echt waardevol voor hem is 

➢ Leren er volharding, doorzetting te tonen 

HOE OVERZICHT HOUDEN? (3)



❑Aandacht voor en op een vlotte wijze praten over de 
buitenhuisactiviteiten
➢ Ouders tonen positieve interesse en betrokkenheid voor wat er leeft bij 

adolescent op school, in sport-/jeugdbeweging, bij het uitgaan, … 
➢ ‘voorzichtig’ met preken en kritiek op ‘fouten’ – risico op minder 

openheid 
➢ Check sporadisch of klopt 
➢ Als blijkt dat er gelogen werd => consequentie en strakkere controle 

❑Overzicht houden in combinatie met de andere 
ouderlijke vaardigheden
➢ consequent aanmoedigen van positief, sociaal gewenst gedrag
➢ sanctioneren van overtredingen 

HOE OVERZICHT HOUDEN? (4)
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DEVIANTE LEEFTIJDSGENOTEN 

• Specifiek probleem: aansluiting bij een 
groep jongeren met een negatieve 
invloed

➢ Groep moedigt normovertredend
gedrag aan 

➢ kweekt ook een algemene antisociale 
attitude (= ‘anti-alles’: anti-ouder-
leerkrachten-politie-maatschappij) 
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• Contact opnemen met andere ouders 
− Bekijken hoe je samen dit probleem kan aanpakken 

• Beperking straattijd / tijd buitenshuis 

• Extra controle

• Stimuleer georganiseerde vrije tijd: sport, taal, …
➢ Leert er nieuwe vaardigheden

➢ Leert nieuwe vrienden kennen

➢ Leert zich aan regels houden

➢ Leert samenwerken 

SUGGESTIES OM ADOLESCENT WEG TE HOUDEN 
VAN DEVIANTE LEEFTIJDSGENOTEN (1)



• Doe meer aangename dingen met de adolescent = 
band versterken

• Stimuleer de adolescent om zijn vrienden mee naar 
huis te brengen of naar gezinsuitstappen

• Onderhoud contact met de ouders van de vrienden 

• Zorg voor vervoer naar en van de plaats waar de 
jongere andere jongeren ontmoet

SUGGESTIES OM ADOLESCENT WEG TE HOUDEN 
VAN DEVIANTE LEEFTIJDSGENOTEN (2)



• Buitenshuisactiviteiten en uitgaan zijn wenselijk en 
noodzakelijk voor adolescent

=Losmakingsproces t.o.v. ouders

=Leerproces in verantwoordelijkheid

=Met fouten, en leren uit fouten: leren met vallen en opstaan 
zonder onmiddellijke begeleiding van de ouders 

▪ Eigen weg zoeken (adolescentie is geen oefening in het 
dupliceren van het ouderlijk gedrag, maar wel een oefening in op 
eigen benen leren staan) 

TOT SLOT
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OUDERS AAN HET WOORD OVER HUN 
MANIER VAN AANPAK IN OPVOEDING 
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• Via ‘live room’ tijdens de les  

KWIS
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“casussen uit de praktijk” (cursus p,79-80) 

➢ Op welke pedagogische vaardigheden zou je in 
deze situatie vooral inzetten en hoe? 
➢ Omschrijf minstens 2 vaardigheden die je zou 

inzetten 
➢ Leg uit waarom je deze belangrijk vindt in deze 

situatie en 
➢ licht toe hoe je dat concreet zou doen en aanpakken. 

➢ Welke pedagogische vaardigheid is hier volgens 
jou absoluut niet van toepassing?

➢ Benoem deze vaardigheid.
➢ Licht toe waarom je deze hier niet van toepassing 

vindt.

OEFENEN 
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NOG VRAGEN OF BEDENKINGEN?  
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