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Het is de start van een proces van 
zelfreflectie, bewustzijn en het verleden 
ombuigen naar constructief handelen 
in de toekomst.

Uitgangspunten 

Als integriteit ‘ongeschonden toestand’ (Van Dale) betekent, 
is het thema van deze denkoefening enerzijds de vraag hoe we 
deze kunnen vrijwaren en anderzijds een onderzoek naar hoe 
schendingen kunnen worden vermeden of als ze er toch al zijn, 
binnen de school niet worden versterkt.

Het thema ‘integriteit van de leerling’ is een ruim thema en kan 
zich niet beperken tot ‘de leerling’. Integriteit als ‘ongeschonden 
toestand’ is een relationeel begrip : namelijk het (on)geschonden 
zijn verwijst naar omgevingen, anderen, die al of niet 
‘schenden’. Het verwijst naar betrouwbare anderen, die vanuit 
rechtschapenheid en tederheid zichzelf en anderen bejegenen.

Het schenden kent twee vormen, namelijk schendingen door 
het leven aangebracht (natuurrampen, …) en waarvoor niemand 
persoonlijk verantwoordelijk is en schendingen door mensen 
elkaar aangedaan, relationeel bepaald.

Samen met Nagy willen we stellen dat de relatie tot de ander de 
basis vormt van ons bestaan - mensen zijn op een fundamentele
manier afhankelijk van elkaar. Nagy onderscheidt deze 
existentiële, ontische afhankelijkheid van functionele 
afhankelijkheid, waarbij de functie van de ander vastligt en 
men hem enkel om zijn functie nodig heeft. Iemand kan pas 
volledig mens worden door in relatie te treden met anderen.  
Zonder deze relatie heeft het leven geen zin. De mens heeft de 
ander nodig om zijn eigen identiteit te vormen en dus autonoom
te kunnen bestaan. 

Bewaren, beschermen, verzorgen van de integriteit van kinderen 
en jongeren kan dus alleen in relatie met anderen; waarbij de 
volwassen opvoeders de verantwoordelijke partners zijn van het 
kind.

We willen spreken over kinderen en jongeren in plaats van hen 
te verengen tot ‘leerling’ of ‘lerende’. Ze zijn immers vooral 
mens enerzijds en anderzijds zijn ze ook leraar; voor zichzelf, 
hun ‘mede-lerenden’ en ‘dé leraar’.

In tweede instantie willen we de integriteit van de jongere in 
relatie brengen met de integriteit van de leraar (het team), de 
integriteit van de leidinggevende(n) in en ‘uit’ de school, de 
integriteit van de ouders en tot slot de integriteit van de 
maatschappij. Er is een sterke onderlinge beïnvloeding, een 
wederkerige relatie waarin de ene de andere ondersteunt, voedt, 
in de evolutie om de integriteit te kunnen bewaren. Ondanks 
het systemische karakter dient de leraar te beseffen dat hij 
een zeer grote verantwoordelijkheid draagt specifiek voor 
het leren van de leerling, maar in het algemeen voor zijn 
algemene ontwikkeling.

Daarnaast willen we integriteit ook plaatsen in een intergene-
rationeel perspectief: de mate van integer zijn (on-geschonden 
zijn) wordt mee bepaald door de groei doorheen de 
verschillende generaties. De mate waarin men betrouwbaarheid 
heeft ervaren, geeft meer of minder vrijheid om integer te zijn 
en de integriteit van anderen te vrijwaren en ondersteunen. Dit 
betekent dat wanneer integriteit wordt/werd geschonden dit voor 

alle betrokkenen (leerling, leraar, leidinggevende, ouder, maat-
schappij)  moet gezien worden als een gevolg van de evolutie 
van de eigen context (= de dynamische en ethische verbon-
denheid van de mens ….). Dit biedt verklaringen voor het 
heden maar mag niet gezien worden als een vrijgeleide voor 
welke handelingen dan ook. Het is de start van een proces van 
zelfreflectie, bewustzijn en het verleden ombuigen naar 
constructief handelen in de toekomst. De verantwoordelijk-
heid ligt hier in eerste instantie bij de volwassenen, in tweede 
instantie bij kinderen en jongeren. Hun ontwikkelingsniveau 
op alle terreinen van hun ontwikkeling zal de mate van 
aanspreekbaarheid en/of aansprakelijkheid bepalen.

In de denkoefening betreffende de integriteit van de leerling, 
hoe deze ‘belaagd’ wordt en hoe deze met ‘waakzame zorg’ kan 
omgeven worden, vertrekken we dan ook niet van de ‘leerling’/
jongere zelf maar vanuit zijn omgeving.

Immers, jongeren die niet integer zijn (en destructief in hun 
wereld staan) worden vaak met de vinger gewezen en worden 
zelf verantwoordelijk gesteld voor het herstel er van. Het is een 
kweekvijver voor parentificaties, het kind moet als het ware bij 
machte zijn om zelf de schade te herstellen die de omgeving 
heeft aangebracht. We pleiten dan ook voor een beweging van 
de integere maatschappij naar de jongere toe. Op die manier 
maken we ook komaf met de ‘het-kind-centraal’ gedachte. 
Het kind losmaken van zijn context maakt hem eenzaam en niet 
verbonden; iedereen die verantwoordelijkheid draagt moet 
het kind ‘omarmen’ en zich centraal plaatsen. We willen hier 
Winnicott citeren ‘Onaangepaste kinderen zijn kinderen aan 
wie de omgeving zich in aanvang niet (voldoende) heeft 
weten aan te passen’, dus : een onaangepaste omgeving schendt 
de integriteit van kinderen.

‘dé’ maatschappij in of uit de school ?

In het boek van en over Jaap Kruithof (2012): ‘Teksten voor 
de toekomst’ krijgen we ook stof tot nadenken: klimaat-
crisis, bankencrisis, financiële crisis hebben de ‘productie van 
menselijk afval’ zo groot gemaakt dat de weg naar sociale 
conflicten (klimaatopwarming, migratiestromen, onveilig-
heid, …) open ligt. Ook Redl en Wineman (1951,2013) nemen 
de treurige term ‘menselijk afval’ in de mond wanneer ze 
‘kinderen die haten’ beschrijven en dit ruim 50 jaar geleden. De 

verhouding onderdrukker-onderdrukte die hij schetst is ons ook 
bekend (Paulo Freire – Pedagogiek van de bevrijding,1972). 
Vanuit die verhouding kan niet opgevoed worden, kan de school, 
de leraar geen medestander van alle kinderen worden.

Als we met Paul Verhaeghe nog enkele tendensen mogen 
opmerken die de mens, de opvoeder, de school beïnvloeden. Hij 
stelt ‘Het wrede is dat succes en materieel gewin ook de criteria 
geworden zijn waaraan wij onszelf afwegen. Elke mislukking op 
dat vlak is een persoonlijk falen’ (DeMorgen 17.03.2012). Niet 
het harde werken maakt mensen ziek maar de vernieling van het 
intermenselijke vertrouwen, het hypercompetitieve, paranoïde 
en individualistische. Dan ben je een loser of gestoord en krijg je 
een label en wat medicijnen tegen angst en depressie. Het label 
als reductie van een opgroeiende mens tot een stoornis, weg van 
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de complexiteit die deze mens is en weg van de groeimogelijk-
heden die in die complexiteit liggen.

Hij stelt dat regeringen het ‘marktmodel’ hebben opgedrongen 
aan de zorg en het onderwijs. In het onderwijs moeten leerlin-
gen ‘hun competenties kapitaliseren’ en ‘bedrijfsklaar’ uit de 
onderwijsfabriek rollen. De praktijk zou echter aangeven dat ‘het 
niveau daalt’ en het gebruikte model faalt (1 op 7 jongeren 
verlaat de school zonder diploma – een groot aantal leerlingen 
heeft geen school - 1 op 9 volwassenen neemt antidepressiva 
– bijna 1 op 7 Belgen leeft in armoede). De computer die veel 
overneemt qua kennis en de wetenschap dat praktijk op de werk-
vloer wordt geleerd, creëert ruimte om kinderen en jongeren 
een brede vorming te geven waar plaats is voor wat waardevol 
is in de groei van jonge mensen naar volwassenheid. De 
pedagogische projecten van de verschillende onderwijsnetten 
zouden zich hier duidelijk moeten profileren tegenover kinderen 
en jongeren.

Verhaeghe pleit voor een antwoord op de eenvoudige vraag 
‘Wat is goed voor mij en de mensen die ik graag zie ?’ of 
‘Wat doet mij en de mensen die ik graag zie deugd ?’. Vanuit 
de ‘innerlijke gesteldheid’ die aan de basis ligt voor de keuze 
om leraar te worden is er het volste vertrouwen dat dit een 
goed gespreksonderwerp is voor de lerarenkamer, de klas, het 
bureau van de directeur. Van daaruit school heruitvinden moet een 
bijzonder aangenaam gebeuren zijn. Op die manier gaan 
‘economie en psychotherapie’ weer naar de achtergrond en 
worden vervangen door het gezamenlijk bouwen van een groep 
mensen aan een schoolgemeenschap waar kinderen en jongeren, 
leraren en ouders, samen bepalen wat hun missie is en hoe ze 
hun persoonlijk en sociaal-cultureel kapitaal willen waarmaken. 
Het vraagt een grote vorm van empathie om elkaar te begrijpen, 
om meerzijdig partijdig te kunnen zijn 

‘Dé’ school denkt op die manier na welke omgeving ze wenst 
te creëren voor de jonge mensen die daar heel wat van hun 
jeugd doorbrengen. Een positief alternatief voor de destructieve 
bewegingen er buiten. Een volwassen verbondenheid tussen 
verschillende generaties die passie en talenten laat ontluiken 
en groeien. Minder hiërarchie en meer gemeenschappelijk 
engagement kunnen dit waarmaken. 
‘Dé’ school mag ingaan tegen het falende maatschappelijk 
model : zij mag zichzelf een geweten aanmeten vanuit de 
opdracht om jonge mensen te laten groeien in die kwaliteiten 
die voor mensen belangrijk zijn. De school mag het verschil 
maken en zoeken hoe zij een eigen samenlevingsmodel 
uitbouwt voor kinderen en jongeren op basis van andere 
waarden. Op die manier kan de school een mini-maatschappij 
(met dank aan August Bal) in de maatschappij ontwikkelen die 
alleen die invloeden toelaat die groeikansen bieden. Het kan de 
nieuwe generatie leren wat democratie betekent, hoe een recht-
vaardige maatschappij kan worden gerealiseerd door samen 
een waardenvol samenleven te bedenken die de huidige kloof 
tussen leraar en leerling  (vertrokken en teveel versterkt door 
de asymmetrische relatie tussen volwassen opvoeders/leraren en 
kinderen/jongeren) vervangt door een verbondenheid op basis 
van verantwoordelijkheden. Er moeten dus plaatsen en tijden 
zijn waar alle betrokkenen elkaar spreken en beluisteren.
Speciale aandacht moet er zijn voor de gezinnen die ‘benadeeld 
door het leven’ de school binnenstappen: de vertegenwoordigers 
van de armoedebeweging nemen steeds meer het woord om te 
tonen hoe zij ‘geschonden’ werden, dat ook zij een goed leven 
willen, dat ook zij hun kinderen goed willen opvoeden, maar ze 
verschijnen met achterstand aan de start van het opvoedings- 
en schools verhaal. Gelijke Onderwijs Kansen-beleid poogt 
hier iets aan te doen met wisselend succes. Om de verschillen 

tussen rijk en arm niet nog groter te laten worden dienen 
scholen daar nog meer op in te zetten: het investeren in het 
psychologisch, sociaal-cultureel kapitaal vraagt voor deze groep 
extra zorg binnen de scholen. Er zou kunnen gedacht worden 
aan de uitbreiding van de onderwijstijd voor deze groepen: 
projecten in het buitenland (oa KIPP-schools, Knowledge Is 
Power Program kipp.org) tonen aan dat mits het engagement 
(betrokkenheid) van de leraren en kwalitatief hoogstaand 
onderwijs er een duidelijk lange-termijn-rendement is. Dit 
‘effectief onderwijs’ houdt in : hoge verwachtingen stellen, 
positieve bekrachtiging om het zelfvertrouwen te vergroten, 
goede instructiekwaliteit, continuïteit in het leren en een 
motiverende context met behulp van verrijkingsactiviteiten. 
Anderzijds dienen de ouders ook in dit verhaal 
betrokken te worden zodat dit ook hun verhaal wordt.

De school mag en moet alle kinderen en jongeren ‘vasthouden’ 
(‘een vogel kan maar uitvliegen als hij een nest heeft’), moet 
iedereen (kinderen/jongeren, ouders en leraren) laten deelnemen 
aan alle facetten van het project, de processen die de school 
probeert te realiseren. Alle betrokkenen moeten mede-eigenaar 
zijn van het schoolwerkplan, het handelingsplan, omdat ze er 
samen hebben over nagedacht, samen hebben over gesproken, 
samen het proces van oriënteren, uitvoeren en reflecteren 
hebben bedacht en gerealiseerd. Vasthouden betekent ook aan 
kinderen en jongeren de boodschap geven dat ze mogen blijven: 
tegen het stapsgewijze de uitgang tonen ‘volgkaart-gedrags-
kaart-contract-sanctieX-tuchtmaatregelY-buiten’ volgtrajecten 
opstellen samen mét het kind/de jongere én zijn gezin om doel-
gericht te werken aan een sterker IK. Een groeipad ontwikke-
len dat niet alleen de schoolse vaardigheden inhoudt maar ook 
aandacht geeft aan de andere ontwikkelingsdomeinen. De 
andere (stapsgewijs-naar-buiten) weg beknot immers het 
engagement van alle partijen. Het ligt in de lijn van het 
verhaal van het B-attest : omdat deze uitweg bestaat wordt 
onbewust en onbedoeld de inspanning voor het A-attest kleiner, 
of evenzeer de weg naar het buitengewoon onderwijs: aanbod 
creëert een vraag. Voor de spijbelaars dient een traject te worden 
uitgezet om hen er weer bij te halen.

Daartegenover: engagement helpt verbondenheid ontwikkelen. 
Engagement zegt een weg te willen vinden, wil problemen niet 
banaliseren tot doorverwijzen, spreekt over eco in plaats van 
ego, spreekt over engagement in plaats van een ‘morele winter-
slaap’ (J. Kruithof), zoals zichtbaar in de vele soaps en reality-
series. ‘Verantwoordelijkheid is het mooiste wat de mens bezit’ 
zegt dezelfde Kruithof; dit afpakken is de mens vernietigen, 
ook al is onder druk van een soort schijnprogressiviteit deze 
verantwoordelijkheid verzwakt. De school moet een groep 
zijn die zich, samen met ouders, opnieuw responsabiliseert 
tegenover kinderen/jongeren en de ruime samenleving (kosmos 
inbegrepen!).

Dit engagement mag zich niet uitdrukken in een roep om meer 
middelen, meer personeel, meer plannen, meer te meten, … deze 
zijn belangrijk maar slechts secundair. Primair is het geloof, 
engagement, de verantwoordelijkheid en dit mag de school zich 
niet laten afpakken, ondanks het feit dat de beweging reeds 
geruime tijd is ingezet: meer time-outprojecten, meer plaatsen 
in de jeugdzorg en kinder- en jeugdpsychiatrie tonen de 
‘doorverwijstendens’. (De roep naar meer plaatsen in onze 
gevangenissen ligt wellicht in dezelfde lijn.) Te vlug gelooft 
men dat het op andere plaatsen beter zal gaan. In plaats van 
expertise binnen te halen, op te bouwen, op de verantwoor-
delijke plaats zorg uit te bouwen en zo een radicaal ‘ja’ uit 
te spreken tegenover kinderen en jongeren.
De wereld van opvoeders: leraren en ouders, beiden dragen een 
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De verbondenheid vraagt om zich niet te 
focussen op het ‘verkeerde gedrag’ maar 
op het hart: hartelijke, verbonden leraren in 
plaats van ‘harteloze’ gedragscorrigerende 
leraren.

immense verantwoordelijkheid voor de ontwikkelingsmogelijk-
heden van leerlingen. Een verantwoordelijkheid die langs de 
ene kant niet onderschat kan worden en aan de andere kant ook 
ondersteuning vraagt.

‘de autoriteit van de leraar schaadt maar al te 
vaak degenen die leren willen’ Cicero.

In de eerste plaats mogen we verwachten dat de leraar zijn job 
goed (uitstekend) doet: als lesgever didactische hoogstandjes 
plegen, eigentijds onderwijs dat gebruik maakt van de recente 
inzichten met betrekking tot leren (sociaal constructivisme, 
Marzano, Hattie, bevindingen uit neurowetenschappen, ….). 
Als leraar contact zoeken met de lerende en de pedagogische 
relatie waarmaken. Een supportersgroep samenbrengen die 
ondersteunend is voor het kind, de jongere, de leerling. Het 
kind, de jongere in zijn lerende positie brengen/houden is 
van essentieel belang. Velen worden gezien als storend, lastig, 
beperkt en daardoor ziet men hen niet meer als leerling, lerende … 
Dit betekent dat de integriteit van kinderen schenden gebeurt 
door het kind, de jongere niet meer als lerende te zien, maar als 
een storend iemand, ook al is gedrag slechts één facet van zijn 
bestaan.

Er is nood aan ‘krachtige’ opvoeders: opvoeders die er in slagen 
om in hun volwassen positie te gaan staan (niet in de kind of 
ouder-positie  die ook deel van hen uitmaakt); die vanuit die 
volwassen positie bewust met hun eigen destructief recht 
omgaan zodat dit buiten de opvoedingsrelatie blijft.

Otto Sharmer (2010) spreekt over de ‘innerlijke gesteldheid’, de 
plek van waaruit mensen te werk gaan, de innerlijke bron waar alle 
activiteiten (dus ook relaties) ontstaan. Dat deze door het relationeel 
parcours ingekleurd is, spreekt van zelf. Dat we een reflectieve 
ingesteldheid naar deze innerlijke gesteldheid mogen verwachten 
van elkeen die professioneel met kinderen en jongeren 
omgaat willen we ook als een vanzelfsprekendheid stellen.

Het bewustworden en aansturen van de ‘innerlijke gesteldheid’ 
sterkt de eigen integriteit en op die manier ook deze van kinderen 
en jongeren. Het werk van Popov, (2005) de Deugdenboeken 
voor ouders en voor de school geeft richting aan de opvoeding. 
Het verbindt alle betrokkenen in een positief groeiproces.

Het geloof in eigen kracht binnen die opvoeding en het geduld 
om dit langdurend proces op te nemen maakt dat ‘gewonisten’ 
(ipv ‘specialisten’) heel wat aankunnen. We merken een gebrek
aan deze kracht (door twijfel?) om ook binnen de school 
opvoeding als essentieel werk van de begeleiders te zien, 
nochtans één van de basiscompetenties van de leraar. Het 
stemt tot nadenken wanneer leraren opvoeding op school als 
een ‘ander’ gegeven beschouwen als de opvoeding ‘buiten’ 
de school: op school wordt gesanctioneerd, vergelding 
gezocht, vernederd, (zie onderzoek “Geweld, gemeld en 
geteld (2012)) …; de leraar verschijnt hier dan met zijn 
persoonlijke kwetsuren want hij is ontgoocheld, gekwetst, 
beledigd, … door het kind of de jongere en plaats deze laatsten 
dan in de schuld. De leraar mag ‘mens’ blijven en mag liefde-
vol omgaan met de ‘leerlingen’ die ook mensen zijn en recht 
hebben op waakzame zorg, connectedness, voeding vanuit 
het hart. Kinderen en jongeren krijgen de toestemming om de 
volwassenen zo te benaderen, te veranderen, zodat ze hen die 
kansen bieden en grenzen stellen die ze nodig hebben om te 
ontwikkelen. Zo is opvoeding geen bedreiging maar een 
mogelijkheid.

Om dit project te kunnen waarmaken in relatie met het eigen 
levensplan dient er heel wat zorg te gaan naar de leraar: in de 
eerste plaats actieve zelfzorg door zelfbewust het eigen levens-

plan helder te maken, de innerlijke gesteldheid te kennen, de 
eigen ongeschonden toestand te bewaren of te herstellen. Dit 
biedt kansen om de leraar meer als professional binnen het 
opvoedingsverhaal te plaatsen zonder de persoonlijke thema’s 
te moeten verhalen op ‘de leerlingen’.

Ook het groeien in bewust taalgebruik is noodzakelijk want ook 
met woorden straffen, vernederen, kwetsen we of verheffen, 
verbinden, geloven we. Positief denken, oplossingsgericht 
waarbij de uitgangspunten zijn: mensen hebben ‘zelfhelende 
krachten’, zelfhelende krachten zijn uniek voor iedere persoon, 
de oorzaak van een probleem zegt (vaak) niets over de 

oplossing, de mogelijkheid om keuzes te maken is essentieel. 
Aangevuld met het denken over talenten, empowerment kan ook 
het evaluatiebeleid een andere weg inslaan: evaluatie van het 
aanwezige in plaats van het afwezige, van groei in plaats van 
tekorten. Geen afbraakmodel maar een kansenmodel.

Met de woorden van John McGee (2005) willen we mee 
de ‘morality of consequences’ vervangen door de ‘morality of 
connectedness’. De psychologie van de onderlinge afhankelijk-
heid verbindt mensen in plaats van de roep om steeds vroeger 
onafhankelijk te zijn. De verbondenheid vraagt om zich niet te 
focussen op het ‘verkeerde gedrag’ maar op het hart: hartelijke, 
verbonden leraren in plaats van ‘harteloze’ gedragscorrigerende 
leraren. Dezelfde verbondenheid drukt Haim Omer (2011) 
vanuit een ander denkkader uit als ‘waakzame zorg’, de 
aanwezige opvoeder die zorgzaam waakt over zijn kinderen/
jongeren. De nood aan verbondenheid noemt Korthagen (2011) 
in zijn manifest als één van de drie psychologische basis-
behoeften van mensen.

Het uitbouwen van zorg en leerbegeleiding (preventief en 
uitgebreid) BINNEN de scholen is werken aan de integriteit van 
allen. Nu hebben we veeleer een beweging buiten de scholen: 
meer time-outplaatsen/-projecten, meer vraag in de jeugdzorg, 
meer vraag in de kinder- en jeugdpsychiatrie.

We zijn ervan overtuigd dat (zowel) leraren (als ouders) sterker 
moeten worden gemaakt om binnen scholen (en gezinnen)  de 
nodige zorg te kunnen geven. Binnen de scholen moet leraren 
kunnen terugvallen op een sterk leiderschap en ondersteunende 
collega’s.

Integere schoolleiders zetten in op de ‘ongeschonden toestand’: 
om deze te herstellen en te consolideren. Ook zij hebben een 
moeilijke opdracht gezien de vele relaties in hun scholen. De 
groei in gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is hier een 
‘verlichtend’ antwoord op.

het kind/de jongere 

De voorafgaande lijn volgend kunnen we op die we op die 
manier destructief gerechtigde aanspraken vermijden. Namelijk 
het contextueel denken (context = de dynamische en ethische 
onderlinge verbondenheid, verleden, heden en toekomst, die 
bestaat tussen mensen voor wie het bestaan van de ander op zich 
al betekenis heeft) biedt ons een relationeel-ethische dimensie 
aan waar begrippen zoals relationeel geven en nemen aan de 
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orde zijn, loyaliteiten (= wederzijds ertoe doen op basis van 
trouw en betrouwbaarheid, op basis van verworven verdiensten, 
nagekomen verantwoordelijkheden en verplichtingen) de alle 
mogelijke conflicten en lasten daarbij. 

Het begrip destructief recht ontstaat dan vanuit het intrinsiek 
recht van kinderen en jongeren om te worden verzorgd. 
Intrinsiek destructief gerechtigde aanspraak escaleert tot een 
teveel recht evenredig met de mate waarin het kind geen 
adequate koesterende zorg krijgt; de behoeften van het kind aan 
vertrouwen, toewijding en liefde worden uitgebuit; het kind 
wantrouwen, oneerlijkheid en misleiding ontvangt in ruil voor 
zijn vertrouwen en toewijding; het kind de schuld krijgt van het 
mislukken van relaties van volwassenen.

Het kind, de jongere, is gerechtvaardigd de wereld van de 
volwassenen als zijn debiteur te beschouwen maar het staat 
echter niet in de positie om de wereld haar schuld te laten 
bekennen.

Het recht om herstel te eisen bij anderen voor wat iemand wordt/
werd aangedaan wordt op die manier ontnomen; er wordt geen 
rekening gehouden met de werkelijke belangen van het kind 
of de jongere. Meer nog het kind of de jongere wordt gezien 
als iemand die daar toch niet veel last kan van hebben, het 
‘achter zich moet laten’, dat ‘niet altijd moet gebruiken als 
verontschuldiging’ … of nog indringender: er wordt verwacht 
dat het kind of de jongere zich ‘inhoudt’ zodat de volwassene 
niet opnieuw kwaad zou worden … Op die manier worden 
kinderen geparentificeerd: ze worden verantwoordelijk 
gesteld voor de kwaliteit van de relatie met de volwassene; de 
volwassene die niet bij machte is om de zorg te geven die binnen 
de opvoeding noodzakelijk is voor de groei van het kind of 
de jongere. Leerlingenbegeleiders vertellen beschaamd dat 
ze soms meer beroep doen op het kind/de jongere om 
verandering te bewerkstelligen dan dat ze dit durven verhalen 
op de volwassen collega’s; ook hier beleeft de leerling zich 
dan als de schuldige want door hem … 

De puberteit is de periode waar het voor vele jongeren 
allemaal lastiger wordt om te dragen: de zoektocht naar een 
eigen identiteit levert heel wat frustraties op en de harde realiteit 
toont aan dat heel wat jongeren beslissen om uit het leven 
te stappen. De last wordt vaak niet opgemerkt omdat jonge 
mensen nu eenmaal zo energievol in het leven staan. Waak-
zaamheid is geboden. In de BuSO-scholen voelt men dit ook 
heel sterk aan : vele jongeren werden ‘uitgewezen’ naar deze 
scholen en ontmoeten elkaar daar. Vele jongeren die weinig 
verbonden zijn samen geeft soms een bizarre groep jongeren: 
velen ‘geschonden’, destructief gerechtigd en met weinig 
perspectief voor de nabije toekomst.

In ‘het miskende kind in onszelf’  geeft Gaby Stroecken 
(2001) een triestige lijst van kinderen bij wie de kindertijd niet 
onmiddellijk rooskleurig is te noemen: het miskende kind, 
het ongewenste kind, het vergiftigde kind, het vervangkind, 
het verzoenkind, het verwaarloosde kind, het genegeerde kind, 
het afgewezen kind, het opgeëiste kind, het niet-erkende kind, 
het opgeslorpte kind, het verlaten kind, het toegevoegde-waarde 
kind, het verwende kind, het mishandelde kind, het misleide 
kind …

Dit miskennen door volwassenen (ouders, leraren, trainers, 
jeugdleiders, …) bestaat: weliswaar ‘onmeetbaar’ in aantal 
en intensiteit/graad van kwetsuren maar elkeen betrokken 
in werkcontexten met kinderen en jongeren kan verhalen 
aanbrengen die dit staven. De ernst van de kwetsuren staat 
onder andere in verhouding tot hun veerkracht maar er 
worden steeds sporen nagelaten.

We merken ook de verveling bij vele jongeren: de wereld van 
de school sluit vaak nauwelijks aan bij hun leefwereld. Vaak 
zijn de peers de enige binding en mogelijkheid tot ‘fun’. Voor 
vele kinderen en jongeren is school niet de plaats waar iets te 
beleven valt, integendeel de verveling slaat toe. Verveling en 
banalisering van waarden doet de verantwoordelijkheid en het 
engagement van ‘de leerling’ vervagen. 

Tot slot 

Net zo goed bestaat uiteraard de groep volwassenen die de 
integriteit van kinderen en jongeren wel bewaart en sterkt, 
uiteraard … het is niet allemaal kommer en kwel. Dagelijks 
ontmoeten we betrokken en geëngageerde leraren die hun 
verantwoordelijkheden ernstig ter harte nemen.

De bekende start van vele lezingen met de uitspraak van Socrates 
(369 voor onze jaartelling) ‘De kinderen van vandaag houden 
teveel van het leven. Ze hebben geen manieren, ze spotten met 
gezag, en ze hebben geen respect voor ouderen. . . . Ik kan enkel 
vrezen wat voor afschuwelijke wezens het zullen worden.’ toont 
dat elke generatie van volwassenen zoekende is om het omgaan 
met en opvoeden van kinderen en jongeren vorm te geven.

Vandaag stat de onderwijswereld voor een nieuwe uitdaging: het 
M-decreet komt in uitrol vanaf 01.01.2015. een beweging naar 
een meer inclusieve school en een meer inclusieve samenleving. 
80% van de leraren zou dit niet zien zitten: wat betekent dit in 
deze context van integriteit van kinderen ? Ik durf wensen: een 
nieuwe kans om de professionaliteit van de leraar te vergroten. 
Dit mag starten in de lerarenopleidingen waar er meer aandacht 
is voor de beroepscompetentie ‘de leraar als opvoeder’. Dit 
proces moet verder gezet worden in de scholen waar leiding-
gevenden oog hebben voor het levensplan van zowel leraren als 
ouders en leerlingen. In de scholengroepen of grotere gehelen 
binnen de verschillende onderwijskoepels moeten dan de alge-
meen directeurs samen denken over de versterking van de groep 
directeurs. 
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