
Preventief aan de slag met gedrag.

Heleen Iordens



Vandaag! 

● Basisondersteuning gedrag; wat 
verstaan we hieronder?

● Wat betekent dit voor jou als 
leerkracht?

● Hoe kun je hier invulling aan geven?



    Doorzien  Doorleven Doorgeven



Wat verstaan we onder basisondersteuning gedrag?



Thema’s basisondersteuning gedrag!



Neem eens een kind 
van een jaar of 4 voor 
je..

Wat gun jij dit kind aan 
gedragsvaardigheden 
wanneer hij rond zijn 
18e de middelbare 
school verlaat?



Had ik dit maar op school geleerd...

● zelfcompassie
● wat zijn mijn talenten
● hoe leer ik me wapenen tegen stress?
● hoe ga ik om met tegenslag?
● hoe word ik wat assertiever?
● hoe geef ik grenzen aan?
● zijn mijn emoties wel oke?
● hoe uit ik mijn gevoelens?
● hoe kan ik helder communiceren?
● welke leren leer manieren zijn er?
● hoe kan ik leren keuzes te maken?
● hoe vergroot ik mijn zelfvertrouwen?



Levenshouding gericht onderwijs:

Hoe kan ik, vanuit 
mijn unieke “zijn”, 
een bijdrage leveren 
aan de wereld?

Wie ben ik?
(zelfbewustzijn)

Ik en de ander
(sociale vaardigheden)

Hoe kom en blijf ik lekker 
in mijn vel?
(welbevinden)

Ik en uitdagingen
(productiviteit)



Wat is levenshouding?

De trainbare eigenschappen die bepalen hoe jij in het leven staat en hoe je het 
leven naar jezelf uitlegt. 

● Groei mindset
● Aangeleerd optimisme
● Hoopvol zijn- ik weet waar ik heen ga en heb vertrouwen in mijzelf en de 

manieren om tot mijn doelen te komen. 
● Moed / lef-houding
● Grit - passie & doorzettingsvermogen



Waarom werken aan levenshouding in onze scholen?



(nog geen) 100 jaar geleden...

● Marskramer.
● Touwslager
● Kruikenzeiker.
● Kolenboer.
● Rattenvanger.
● Porder.
● Loodklopper







Veranderende wereld- onkenbare toekomst!

Toekomst Onderwijs

Bekend Kennis

Onbekend vaardigheden

Onkenbaar levenshouding

Bel
ang 
van 
een 
lere
nde 
hou
din
g!



Positieve psychologie als uitgangspunt voor een constructieve levenshouding!

Focus op krachten i.p.v. 
klachten….



Eigenaarschap i.p.v. aangeleerde hulpeloosheid

Roltrap momentje...

http://www.youtube.com/watch?v=VQVnx2KERvw


Wat ga jij doen om het beter te maken? 

Levenslessen dragen bij aan een ontwikkelingsgerichte



Meer weten?

heleen@feli-x.nl

www.feli-x.nl

www.feli-x.nl/levenslessen

instagram: felixonderwijs
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