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VOORWOORD 

Voor u ligt het eindwerk dat wij tijdens onze opleiding tot maatschappelijk werker te Geel hebben 

opgesteld. Samen hebben wij gekozen voor het thema ‘Nieuwe samenlevingsvormen’ met als 

onderwerp ‘Nieuw Samengestelde Gezinnen (NSG)’. 

Eerst en vooral hebben wij hiervoor gekozen omdat het een onderwerp is dat gekoppeld kan worden 

aan onze stageplaats. Ieder van ons zal op één of andere manier met het onderwerp in aanraking 

komen. Verder is het een onderwerp dat steeds meer ter sprake komt. De laatste jaren is de tendens 

aanwezig dat het aantal echtscheidingen1 toeneemt en dat de traditionele samenlevingsvormen 

veranderen.  

De contextuele benadering van cliënten is in het maatschappelijk werk zeer belangrijk. Hulpverleners 

moeten in staat zijn om op een adequate manier om te gaan met deze nieuwe samenlevingsvormen, 

meer specifiek hier het omgaan met nieuw samengestelde gezinnen. 

Onze persoonlijke leerdoelstellingen zijn:  

Op het vlak van kennis: 

 Inzicht krijgen in de problematiek van NSG. 

 Inzicht krijgen in de evolutie van het gezin en de ontstaansgeschiedenis van NSG. 

 Inzicht krijgen in het beeld van de samenleving op NSG. 

 Inzicht krijgen in de mogelijkheden om NSG te begeleiden. 

 Kennis verwerven van de relaties binnen NSG en invloed van de ex-partners op NSG. 

 Kennis verwerven van de manier waarop familie en vrienden naar NSG kijken. 

 

Op het vlak van vaardigheden: 

 Leren hoe we NSG kunnen begeleiden. 

 Leren om individuele gezinsleden te begeleiden die problemen hebben die voortvloeien uit de 

vorming van NSG. 

Op het vlak van houding: 

 Onpartijdig zijn in het werken met NSG en de ex-partner. 

 Open staan voor de behoeften en noden van elk gezinslid. 

 Respect tonen voor de gemaakte keuzes. 

 

                                                   

1 Bijlage 1: Huwelijken en echtscheidingen per gewest (1996-2002), NIS 
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Dit werkstuk is in verschillende stappen tot stand gekomen: literatuuronderzoek, gesprekken met 

gezinstherapeuten en maatschappelijk werkers en het schrijven en herschrijven van onze teksten om 

zo tot een mooi geheel te komen. 

Dit hadden wij nooit kunnen realiseren zonder de ondersteuning van onze docent Filip Bode en de 

hulp van psychologe Sabine Peters van het CLB in Genk, gezinstherapeute Jo Knockaert van het 

CAW in Brasschaat, gezinstherapeute Magda Heirman van het communicatiecentrum in Leuven en 

gezinstherapeute en jeugdcriminologe Marleen Heylen van de sociale school van Heverlee. 

 

Onze oprechte dank hiervoor. 

 

Mara Steegmans 

Annelies Van Dyck 

Bieke Van Hirtum 

Ann Willems 

Annemie Wuyts  
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INLEIDING 

Steeds meer kinderen groeien op in gezinnen die ‘anders’ zijn dan het traditionele kerngezin met 

vader, moeder en kinderen. Er ontstaan steeds meer andere relatie- en gezinsvormen. De nieuw 

samengestelde gezinnen (NSG) zijn hier een bekend voorbeeld van. 

Deze nieuwe samenlevingsvorm heeft heel andere kenmerken dan het traditionele gezin. Het gaat 

hier om mensen die na echtscheiding of weduwschap een nieuwe relatie beginnen, waarbij één of 

beide partners al kinderen hebben.  

Het nieuw samengestelde gezin heeft een heel andere voorgeschiedenis en een heel andere structuur 

dan het traditionele gezin. Veel meer personen zijn erbij betrokken, de loyaliteitsbanden zijn 

complexer en het gezin gaat door veel meer evolutiefasen. 

In onze maatschappij zitten de nieuw samengestelde gezinnen in een dubbelzinnige situatie. 

Enerzijds zijn de nieuw samengestelde gezinnen een wettelijk voorziene mogelijkheid en realiteit, 

anderzijds ontbreekt het hen aan een culturele onderbouw. Onze cultuur biedt geen patronen of 

rituelen aan om nieuw samengestelde gezinnen te helpen met de faseovergangen die ze meemaken. 

De maatschappij geeft weinig richtlijnen voor de complexe relaties met nieuw bijgekomen 

gezinsleden en de verwantschapsnamen die bestaan zoals ondermeer stiefmoeder hebben een 

negatieve bijklank. (Plomteux, 1989, p. 1)  

Dit kan tot vele problemen en vragen leiden. Wat zijn de taken en de rol van de stiefouder? Hoe 

moet het contact met de niet-verzorgende ouder verlopen? Hoe moet men omgaan met de eigen 

kinderen en met de stiefkinderen? Allemaal vragen op welke de maatschappelijk assistent mee een 

antwoord kan trachten te vinden. Werk genoeg dus voor maatschappelijk werkers om de gezinnen 

een handje toe te steken. 

De probleemstelling van het seminarie is: “Hoe begeleid je als maatschappelijk werker nieuw 

samengestelde gezinnen?” 

Dit seminariewerkstuk wil meer achtergrondinformatie geven over nieuw samengestelde gezinnen en 

de groeikansen binnen het nieuw samengestelde gezin door een positieve bril bekijken: Hoe zijn de 

gezinnen doorheen de jaren geëvolueerd? Hoe ontstaan nieuw samengestelde gezinnen? Wat zijn de 

effecten van het nieuw samengestelde gezin op de gezinsleden? Wat zijn de reacties vanuit de directe 

omgeving op het nieuw samengestelde gezin? 

Het seminarie wil ook een handelingsplan aanbieden aan maatschappelijk werkers die met nieuw 

samengestelde gezinnen werken. Waarmee dient de maatschappelijk werker rekening te houden? Wat 

zijn belangrijke aandachtspunten en valkuilen? 
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In hoofdstuk 1 geven we begripsomschrijvingen die relevant zijn voor het werken met nieuw 

samengestelde gezinnen.  

Hoofdstuk 2 toont aan hoe nieuw samengestelde gezinnen ontstaan en wat de oorzaken hiervan 

kunnen zijn. 

In hoofdstuk 3 worden de relaties en de problemen in het nieuw samengestelde gezin verduidelijkt. 

Zowel de partnerrelatie, de relatie tussen de stiefouder en de stiefkinderen als de relatie tussen de 

ouder en de eigen kinderen komen aan bod. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de reacties vanuit de omgeving op het nieuw samengestelde gezin. Meer 

bepaald hebben we het hier over de reacties van de ex-partner, de directe omgeving en de 

samenleving op het nieuw samengestelde gezin. 

En tot slot worden in hoofdstuk 5 enkele handelingsplannen in functie van nieuw samengestelde 

gezinnen nader toegelicht. Deze handelingsplannen reiken aandachtspunten en werkvormen aan 

voor het begeleiden van nieuw samengestelde gezinnen. 

Veel leesplezier. 
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1 BEGRIPSOMSCHRIJVING 

Om begripsverwarring te voorkomen geven wij in dit hoofdstuk een begripsomschrijving van de 

term ‘nieuw samengestelde gezinnen’ en een verklaring van enkele hieraan gerelateerde begrippen. 

Doorheen het seminariewerkstuk worden de begrippen meermaals gebruikt. 

1.1 Nieuw samengestelde gezinnen 

Om het begrip ‘nieuw samengestelde gezinnen’ te definiëren hebben wij gebruik gemaakt van het 

tijdschrift ‘Vrouwenraad’ waarin het begrip als volgt omschreven wordt: 

“Mensen die na echtscheiding of weduwschap een nieuwe relatie beginnen, waarbij één of beide partners (man/vrouw, 

man/man, vrouw/vrouw) kinderen meebrengen.” (Van Haegendoren, 1997, p. 3) 

In plaats van de term nieuw samengesteld gezin wordt er ook gebruik gemaakt van termen als: 

fusiegezin, hertrouwt gezin, patchworkgezin of stiefgezin. In de gehanteerde literatuur wordt meestal 

gebruik gemaakt van de term stiefgezin. Daarom dan ook dat wij doorheen het seminariewerkstuk 

gebruik maken van zowel de term nieuw samengesteld gezin als stiefgezin. 

Er wordt van enkelvoudig nieuw samengestelde gezinnen gesproken wanneer slechts één van de 

partners (een) kind(eren) uit (een) vorige relatie(s) meebrengt. Bij meervoudig samengestelde 

gezinnen brengen de twee partners hun kinderen mee. Beide nieuw samengestelde gezinnen kunnen 

ook voor gemeenschappelijke kinderen opteren. (Van Haegendoren, 1997, p. 3) 

De beleving van de gezinsleden is iedere keer anders bij deze verschillende gezinsvormen. Het is 

belangrijk om als hulpverlener te bekijken met welk type nieuw samengesteld gezin je aan de slag 

gaat, zodat je rekening kan houden met de specifieke moeilijkheden, gevoelens en belevingen die zich 

voordoen in dit gezin. (Peters, 2003)  

Verder wordt er nog een andere indeling gemaakt bij stiefgezinnen. Uit het onderzoek van A.P. 

Spruijt over ‘Nederlandse stiefgezinnen’ blijkt dat de volgende typen van samengestelde gezinnen het 

meeste voorkomen: (Boeykens e.a, 1991, p. 39) 

 Het open stiefgezin: de leden spreken met elkaar en met anderen over hun gezinssituatie. De 

opvoeding is modern en democratisch. Het verleden is niet afgesloten. De kinderen hebben 

meestal nog contact met hun niet-verzorgende ouder. 

 Het gesloten stiefgezin: de leden van het gesloten stiefgezin praten er vrijwel niet over dat zij 

een stiefgezin zijn, noch met elkaar, noch met anderen. De opvoeding is traditioneel en relatief 

autoritair. Alles wat met scheiding en de éénoudersituatie te maken heeft, is verleden tijd. Zij 

willen een ‘gewoon’ gezin zijn. De kinderen hebben vrijwel geen contact meer met de 

vertrokken ouder. 
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 Het verdeelde stiefgezin: kenmerkend voor het verdeelde stiefgezin is dat de ouder en 

stiefouder verschillend denken over het gezinsleven. Er wordt geen vaste lijn gevolgd in het 

gezin. 

Onder nieuw samengestelde gezinnen vallen niet alleen koppels met kinderen. Één ouder die met 

zijn/haar kinderen bijvoorbeeld intrekt bij de grootouders vormt eveneens een nieuw samengesteld 

gezin. Ook gezinnen waar ouders een pleegkind opvangen of waar een kind wordt geadopteerd, 

kunnen als nieuw samengesteld gezin worden beschouwd. (Van Haegendoren, 1997, p. 3) Deze 

samenstelling van nieuw samengestelde gezinnen worden echter in dit seminariewerkstuk niet 

besproken. Wij beperken ons tot de nieuw samengestelde gezinnen zoals omschreven door 

psychotherapeute Lieve Cottyn: “Wanneer ik het heb over een nieuw samengesteld gezin, dan is dat 

voor mij een gezin dat opnieuw samengesteld wordt na een partnerscheiding en waar door één of 

beide partners kinderen uit een eerder huwelijk worden meegebracht. Alle ouders zijn dus nog in 

leven.”(Cottyn, 1997, p. 19) 

Wij opteerden er ook voor om in het werkstuk enkel de nieuw samengestelde gezinnen die ontstaan 

ten gevolge van echtscheiding te behandelen. Nieuw samengestelde gezinnen die ontstaan ten 

gevolge van weduwschap worden niet besproken omdat we ook het verhaal van de ex-partner willen 

toelichten in het ontstaan van nieuw samengestelde gezinnen. Bij weduwschap is er geen ex-partner 

in het spel waar rekening mee dient gehouden te worden.  

1.2 Het verschil tussen kerngezin en nieuw samengesteld gezin 

Het traditionele kerngezin wordt meestal omschreven als bestaande uit vader, moeder en één of 

meer kinderen.(Van Rompaey e.a, 1990, p. 9) Het heeft andere kenmerken, andere problemen dan 

een nieuw samengesteld gezin. Belangrijk is dat dit verschil gezien wordt. 

Mia Renders –systeemtherapeute bij Contrapunt- benadrukt dat het van fundamenteel belang is dat 

mensen, eenmaal ze gescheiden zijn of een relatie met een gescheiden partner hebben, het idee van 

een traditioneel gezin uit hun hoofd zetten. “Wanneer een nieuw samengesteld gezin vertrekt van het 

idee dat het een ‘gewoon’ gezin is en iedereen dezelfde taken heeft als in een kerngezin, negeert men 

de complexiteit en kunnen er problemen ontstaan” aldus Mia Renders. (Renders, 1997, p. 8) In een 

nieuw samengesteld gezin dient er immers veel meer onderhandeld te worden dan in een kerngezin. 

Er moeten heel expliciete regels opgesteld worden die voor iedereen duidelijk moeten zijn en 

waarvan iedereen het nut inziet. 

Verder begint een nieuw samengesteld gezin de relatie met de partner anders dan in een kerngezin 

waar men samen als koppel iets opbouwt voordat er kinderen zijn. In een nieuw samengesteld gezin 

is het vaak moeilijk om alléén met de partner te zijn en een stevige relatie uit te bouwen. Die is er in 

een kerngezin meestal wel voordat er kinderen komen. (Renders, 1997, p. 9)  
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2 ONTSTAAN VAN NIEUW SAMENGESTELDE GEZINNEN 

Nu het duidelijk is wat een nieuw samengesteld gezin is, gaan we dieper in op het ontstaan ervan. De 

verschillende veranderingen binnen de samenleving dragen hierin hun steentje bij. We blikken terug 

om dit duidelijk te maken. U zal vlug merken dat onze waarden rond huwelijksproblemen en 

echtscheidingen sterk veranderd zijn in de afgelopen eeuw. Het sprookje dat vanaf de huwelijksdag 

het echtpaar als vanzelfsprekend nog lang en gelukkig leeft, verliest zijn mythische kracht. (Sestig, 

1997-1998, p. 87) 

2.1 Veranderende samenlevingsvormen 

‘Huwelijk’, ‘echtpaar’, ‘gezin’ en ‘familie’ waren vroeger begrippen met een duidelijk afgelijnde 

betekenis. Het huwelijk was de verbintenis tussen een man en een vrouw die als intieme partners 

wilden samenleven. Ze vormden met hun inwonende kinderen een gezin. De familie was de groep 

van bloed- en aanverwanten van een echtpaar. (Dams, e.a., 2002, z.p.) 

Allerlei maatschappelijke ontwikkelingen hebben de situatie van gezinnen ingrijpend veranderd. 

Veranderingen zijn van alle tijden. De laatste decennia volgen ze elkaar sneller op en zijn 

ingrijpender. (Dams, e.a., 2002, z.p.) 

In de agrarische en industriële samenlevingen was de basis van het huwelijk vooral materiële 

zekerheid. Trouwen en trouw blijven, vooral voor de vrouw, was noodzakelijk om te kunnen 

overleven. Scheiden was dus taboe. Het zogenaamde ‘stiefgezin’ kwam wel regelmatig voor als 

gevolg van het overlijden van één van de partners. De nog in leven zijnde ouder moest het voortaan 

stellen zonder de steun van de partner, zowel wat betreft de financiële inbreng als op het gebied van 

hulp bij huishouding, zorg voor de kinderen, verzorging bij ziekte en op het sociale en emotionele 

vlak. Het soepel functioneren van het gezin kwam hierdoor gedurende korte of lange periode in 

gevaar. (Dams, e.a., 2002, z.p.)  

Tot in de jaren vijftig trouwde bijna iedereen. Het huwelijk was een mijlpaal, de duidelijke start 

van een nieuw leven. Man en vrouw verwierven door te huwen welbepaalde rechten en plichten en 

een eigen rol en positie in de samenleving. Zonder huwelijk mocht je geen seksuele relatie aangaan 

en geen kinderen krijgen. Je kon evenmin een eigen woning betrekken of voor eigen rekening 

werken. (Dams, e.a., 2002, z.p.) 

De jeugdcultuur van de jaren zestig zorgt voor de eerste veranderingen rond het huwelijk. Er 

wordt een sterke nadruk op de zelfstandigheid van jongeren gelegd. Meer en meer jonge paren 

huwen zonder samenwonen. Dit resulteert in een groeiende sociale onafhankelijkheid van jongeren. 

Doordat veel mensen hoger onderwijs volgen, blijven ze langer financieel afhankelijk van hun 

ouders. Er is dus een kloof ontstaan tussen de sociale en financiële afhankelijkheid. Grotere 

zelfstandigheid betekent niet automatisch dat jongeren vroeger het huis uitgaan. Jongeren blijven 
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langer thuis wonen, deels uit praktische overwegingen, omwille van financiële voordelen of uit angst 

voor eenzaamheid. Ook thuis genieten jongeren van een grote vrijheid, het ‘mama-hotel’. 

(Gezinsgids, 2002, z.p.) 

Naast een grotere zelfstandigheid is een duidelijke toename van keuzemogelijkheden waar te 

nemen. Op het gebied van huwelijk en echtscheiding nemen we heel wat veranderingen waar. Er is 

een toename in het aandeel van minder klassieke leefvormen. We mogen echter niet uit het oog 

verliezen dat het zogenaamde ‘klassieke’ gezin nog steeds een belangrijke maatschappelijke realiteit is. 

De aanloop, het verloop en de afloop van relatie kent met ander woorden een (ware) metamorfose. 

(Pintelon, 2002-2003, p. 49) 

2.2 Huwelijk en echtscheiding 

Uit de statistieken van het NIS blijkt een duidelijke evolutie van huwelijken en echtscheidingen per 

gewest (1996-2002). De veranderde wetgeving die de echtscheidingsprocedure gevoelig heeft verkort, 

speelt hier parten.2 

Mensen die vandaag een huwelijk aangaan weten dat ze een grote kans hebben dat dit huwelijk 

eindigt met een echtscheiding. Al deze maatschappelijke en relationele veranderingen leiden ertoe dat 

steeds meer mensen in hun leven met steeds meer verschillende samenlevingsvormen te maken gaan 

krijgen. Dit geldt zowel voor hun volwassen leven als voor hun jeugdperiode. De fasen van verliefd, 

verloofd, getrouwd zullen worden aangevuld met samenwonend, gescheiden, alleenwonend, opnieuw 

getrouwd. (Gezinsgids, 2002, z.p.) 

De evolutie van de huwelijkssluiting van een onverbrekelijk naar een voorwaardelijk verbond 

betekent niet noodzakelijk dat huwelijken minder kwaliteitsvol zijn. Net het omgekeerde zou waar 

kunnen zijn, namelijk dat de hedendaagse partnerrelatie aan een hogere kwaliteitsnorm dient te 

voldoen en niet langer kost wat kost in stand wordt gehouden. Maar juist het benadrukken van de 

emotie zorgt ervoor dat de verwachtingen hoger worden en dat het steeds moeilijker wordt om dit te 

realiseren. (Pintelon, 2002-2003, p. 48) 

Buiten de veranderde wetgeving bevinden zich op sociaal gebied heel wat veranderingen waardoor 

een huwelijksrelatie niet ‘dwingend’ wordt samengehouden. Het kunnen zowel partnerkenmerken, 

als interne gezinsdynamieken zijn die bijdragen tot een al dan niet positief verloop en/of afloop van 

de relatie. (Pintelon, 2002-2003, p. 48)  

                                                   

2 Bijlage 1: Huwelijken en echtscheidingen per gewest (1996-2002), NIS 
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2.2.1 Oorzaken 

De oorzaken die ervoor zorgen dat een huwelijk ten einde loopt kunnen van verschillende aard zijn. 

Met het beeld van een burgerlijk huwelijk rond 1900 in ons achterhoofd zullen de veranderingen niet 

ongemerkt voorbijgaan. Veranderingen op het gebied van relaties zijn binnen de samenleving 

heel zichtbaar. Bij het gezin en de samenhang tussen leden van het gezin kunnen we ons vragen 

stellen. (Claessens, 1997, p. 6) 

De laatste decennia spreken we van een veranderende vorm waarin relaties gestalte kunnen 

krijgen. Voor de jaren zestig was in feite alleen het gezinsleven (huwelijk en gezin) de normale 

‘keuze’. Andere leefvormen stonden dan in relatie tot dat gezin. Alleen wonen betekende op zoek 

zijn naar een partner, door echtscheiding of de dood de partner verloren hebben of de huwelijksboot 

gemist hebben. Bewuste keuze voor andere vormen zijn in de praktijk op kleine schaal wel gedaan, 

maar in het waardestelsel kregen ze een ondergeschikte plaats toebedeeld. Demografische en sociale 

veranderingen hebben ervoor gezorgd dat de levenswandel qua leefvorm niet meer langs één 

geëffend pad gaat. Jongeren die de dag van vandaag het ouderlijke huis verlaten, hebben niet zelden 

al enkele vormen gepraktiseerd (gezin, éénoudergezin, stiefgezin). (Sestig, 1997-1998, p.98) 

Hetzelfde geldt voor de inhoud die men aan relaties geeft. Dingen die de dag van vandaag zeer 

belangrijk zijn voor een geslaagde relatie formuleert de Moor als volgt. “De eerste categorie, zijn de 

interpersoonlijke factoren, het betreft vooral aspecten van emotionele en kwalitatieve aard. Deze zijn 

wederzijds respect en waardering, trouw, begrip en verdraagzaamheid en een gelukkige seksuele 

verhouding. De tweede categorie factoren vormt de ondersteuning voor de interpersoonlijke 

factoren: kinderen hebben, apart van schoonouders wonen, een gemeenschappelijke smaak en 

interesse hebben, een redelijk inkomen, goede huisvesting en het verdelen van huishoudelijke taken. 

De drie overblijvende factoren, een gemeenschappelijke godsdienstige en politieke overtuiging en 

een zelfde sociale achtergrond, zijn restfactoren die van weinig betekenis worden geacht. (de Moor, 

1985, p. 14)  

Het zijn de personen die deel uitmaken van de relatie die voor de verandering van de inhoud zorgen. 

Doordat er meer en meer sprake is van secularisatie schept men meer en meer zijn eigen normen- 

en waardepatroon. De groeiende aandacht voor andere religieuze, spirituele en mystieke zienswijzen 

neemt toe. Kenmerkend is dat ze minder in structuren gegoten zijn en de individuele zelfbeleving en 

het zelfonderzoek komen hier op de voorgrond. Individualisering hangt hier nauw mee samen. Het 

gaat bij dit proces om een toenemende bewustwording van de betekenis van de eigen 

persoonlijkheid. Ermee gepaard gaat een kritische bewustwording van waarden, normen en 

structuren. Deze individualisering zal vaak een emancipatorische werking hebben in die zin dat de 

vrijheid om te kiezen voor verschillende identiteiten, rollen en levensvullingen verruimd wordt. Ten 

slotte mogen in dit verband de sterk uitgebreide communicatiemogelijkheden niet onvermeld 

blijven. De hele ontwikkeling kan samengevat worden met groei van mondigheid, ook van een eigen 

identiteit, een eigen waardebewustzijn en moderne sociale vaardigheid. Dat betekent een grotere 

maatschappelijke en geestelijke zelfstandigheid, een grotere vrijheid van levensinrichting en ook daar 

beter toe in staat zijn. (Van Lente, 1997, p.16) 
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Bij het ontstaan van een relatie merken we ten slotte ander gedrag. Het gedrag dat men 

tegenwoordig stelt, tolereert men makkelijker. Denken we aan de seksuele gedragingen zoals 

overspel, de geboorteregeling en seksueel genieten los van getrouwd zijn (bewust ongehuwde 

moeders). Het begrip dat voor echtscheiding wordt opgebracht rekenen we hier eveneens onder. 

Door de stijging van het aantal huwelijken dat ontbonden wordt, is ook de maatschappelijke 

tolerantie voor echtscheiding toegenomen. Meer nog, zien scheiden, doet scheiden. (de Moor, 1985, 

p. 11)  

Met dit gedrag wil men enerzijds zoveel mogelijk zijn vrijheid bewaren, maar anderzijds verlangt men 

naar een intieme verbondenheid met zijn partner. Men verwacht dus tegelijkertijd een zo groot 

mogelijke onafhankelijkheid én een harmonische samensmelting. Het is al vlug te merken dat deze 

twee waarden niet gemakkelijk met elkaar verzoenbaar zijn. Partners verwachten vandaag van een 

huwelijk meer dan enkel materieel comfort. (Arts, 1988, p. 94) 

Op het gebied van relaties stellen we een andere vorm, andere inhoud en ander gedrag vast. We 

kunnen hierbij ons de vraag stellen of de veranderingen in de maatschappij, namelijk de 

welvaartstoename, sociale zekerheid en hoger scholingsniveau, met de daaruit voortvloeiende 

economische onafhankelijkheid, in het bijzonder van de vrouw, niet de stuwende krachten zijn 

achter individuatie? (de Moor, 1985, p. 9)  

Opvallend is de sterke samenhang tussen arbeidsparticipatie en sekse die verdwijnt. Er is 

sprake van een toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen in het algemeen en van moeders in het 

bijzonder. De toegenomen opleiding en de buitenhuistewerkstelling geven vrouwen meer 

mogelijkheden tot individuele zelfontplooiing. Haar economische onafhankelijkheid heeft 

wijzigingen aangebracht in de gangbare huwelijkskenmerken waaronder macht en verdeling van de 

huishoudelijke taken. Haar tewerkstelling kan bijgevolg belangrijke implicaties hebben op de kwaliteit 

en de stabiliteit van de relatie. Er wordt gesteld dat een expressieve (vrouw) en instrumentele (man) 

roldifferentiatie bijdraagt tot stabiliteit. Een vast rollenpatroon hoeft echter niet altijd negatief getint 

te zijn, want de arbeidsmarktparticipatie vormt een bron van persoonlijke voldoening, voordelen op 

gebied van macht en ook financieel is dit een goede zaak. (Pintelon, 2002-2003, p. 60-61) 

Bij veranderingen op het vlak van genderrollen zien we dat beide seksen akkoord gaan met 

stellingen dat ook buitenshuis tewerkgestelde vrouwen goede moeders kunnen zijn en dat mannen 

meer zouden moeten participeren in zorg- en huishoudelijke taken. Doordat de werkcultuur vaak ten 

koste van de gezinscultuur zou gaan is het voor velen moeilijk om beroeps- en 

gezinsverantwoordelijkheden op elkaar af te stemmen. (Pintelon, 2002-2003, p. 60)  

Een gelijke(re) beroepssituatie is een noodzakelijke voorwaarde voor een gelijkere verdeling van de 

gezinsarbeid. Ook een positievere houding van vrouwen en mannen tegenover een gelijke 

taakverdeling binnen het gezin is belangrijk. De gezinscultuur kende een overgang van een 

bevelhuishouding naar een onderhandelingshuishouding. Ouders bespreken de beslissingen 

met elkaar en kinderen krijgen meer inspraak in de opvoeding. Voorts neemt de aandacht voor 
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zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid in de opvoeding toe. Deze ontwikkeling gaat gepaard 

met een afname van het vanzelfsprekende gezag van de vader binnen het gezin. De kwaliteit van de 

(huwelijks)relatie wordt belangrijker. De positie van de man/vader als kostwinner, die op afstand zijn 

kinderen opvoedt en zich weinig bekommert om de arbeid binnenshuis, is omstreden. Door deze 

ontwikkelingen ontstaat een nieuwe ideologie, gebaseerd op gelijkwaardigheid tussen mannen en 

vrouwen. (Pintelon, 2002-2003, p. 3) 

2.2.2 Gevolgen 

Vanzelfsprekend kunnen we vaststellen dat deze veranderingen binnen relaties en in de maatschappij 

heel wat teweeg brengen. Toch ervaren we dat meer en meer koppels de negatieve zijde van al deze 

veranderingen niet kunnen vermijden. Relatiebreuken en scheidingen komen dan ook steeds meer en 

meer voor. 

Op het gebied van vrijheid zien we een toenemende zelfstandigheid en onafhankelijkheid binnen 

relaties. Door deze vrijheid bepalen we in hoge mate zelf wat we willen. Het ontbreekt de huidige 

zelfstandig functionerende en mondige generaties kennelijk aan niets. Toch is die indruk niet juist. 

Ondanks alle vrijheid en welvaart kampen grote groepen burgers met lichamelijke en 

psychische problemen. Veel mensen staan er alleen voor en vereenzamen. Anderen slaan door in 

extreem gedrag. Velen klagen over een samenleving waarin de veiligheid op het spel staat, onderlinge 

communicatie gebrekkig is, mensen langs elkaar heen leven, relaties weinig waarde meer lijken te 

hebben. (Sestig, 1997-1998, p.87-88) 

De ongelijke rolverdeling op vlak van gezin en arbeid, gender- en ouderrollen bevat ook een aantal 

negatieve bijklanken. Ook de beschikbare tijd en de hiermee vaak verbonden stresssituaties worden 

hierdoor een manifest element van het dagelijkse leven. Daarnaast zien we ook dat het persoonlijke 

leven, het individu, geconfronteerd wordt met nieuwe vragen, angsten en onzekerheden. Voor 

koppels is het niet altijd gemakkelijk om persoonlijke wensen af te stemmen op een duurzame 

verbintenis. (Pintelon, 2002-2003, p. 49) 

De nieuwe levensopvattingen hebben ook geleid tot egoïsme. Het gemeenschapsbesef en 

kenmerken als sociale vaardigheden, solidariteit, respect voor en vertrouwen in anderen zijn daarbij 

ernstig in het gedrang gekomen. Een relatie lijkt vooral een optie geworden en wordt aangegaan 

met ergens diep in het achterhoofd de gedachte dat men er altijd vanaf kan als het niet bevalt. 

(Claessens, 1997, p. 18-19) 

We kunnen intussen aannemen dat relatiebreuken een normaal maatschappelijk verschijnsel 

geworden zijn. Aanleiding hiervan zijn de waardeveranderingen en andersom heeft dit ook weer tot 

waardeveranderingen aanleiding gegeven. (Claessens, 1997, p. 147) 
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2.3 Relatiebreuk – een nieuw begin? 

Bij het einde van een relatie moeten de betrokken personen hun evenwicht zien terug te 

vinden. Na een breuk kan het leven even stilstaan, tot een tijd later misschien toch een nieuwe liefde 

op het toneel verschijnt. Om ons te bevestigen in ons bestaan en een zinvolle invulling van relaties 

en leven mogelijk te maken, wordt er gezocht naar nieuwe banden. Het begin van een nieuwe 

relatie, opnieuw samenwonen of trouwen gaat hier van start. Wat heel begrijpelijk is, je bent verliefd, 

je wil het zovéél beter doen dan de eerste keer en je bekijkt je nieuwe partner door een roosomrande 

bril. (Knockaert, 2002, p. 20) 

Het nieuw samengesteld gezin vormt een nieuwe start met eigen geluk en moeilijkheden. Of dit 

nieuwe begin probleemloos verloopt, is een andere vraag? Naast de scheiding die men moet 

verwerken is het belangrijk om met alle leden van het gezin rekening te houden. Hoe zit dat nu 

bijvoorbeeld met de kinderen? Welke rol heeft de ex-partner nog binnen het gezin? Een antwoord 

op dit soort vragen proberen wij in de volgende hoofdstukken te geven. 

2.4 Besluit 

De eerste veranderingen rond samenlevingsvormen nemen we waar vanaf de jaren zestig. Een 

grotere zelfstandigheid en vrijheid van keuzes hebben een invloed op relaties. Op het vlak van 

relaties zien we zowel een veranderende inhoud als vorm. De gevolgen die we hier waarnemen uiten 

zich in stress, egoïsme, lichamelijke en psychische problemen. Ook echtscheiding houdt hier een 

direct verband mee. 

Uiteindelijk heeft dit hoofdstuk een wat negatieve bijklank. Een tip voor een gezonde toekomst 

geven we u nog graag mee. We kunnen namelijk niet ontkennen dat een nieuw samengesteld gezin 

altijd te maken heeft met een relatiebreuk of scheiding. We willen wel benadrukken dat deze nieuwe 

relatie niet negatief getint hoeft te zijn. In de volgende hoofdstukken wordt het nieuw samengesteld 

gezin uitvoerig besproken. Niet onbelangrijk, is te leven in vrijheid en op een evenwichtige wijze 

keuzes te maken. We hopen dan ook dat relaties, hoewel ze aan veranderingen onderhevig blijven, in 

positieve zin evolueren. Voor welke relatievorm we ook kiezen, in alle verhoudingen zullen respect 

en liefde de boventoon moeten voeren. De balans tussen eigenbelang en het belang van de ander en 

van de gemeenschap moet gevonden worden. (Claessens, 1997, p. 172-173) 
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3 RELATIES EN PROBLEMEN IN HET NIEUW 

SAMENGESTELDE GEZIN 

Het nieuw samengestelde gezin heeft een erg ingewikkelde structuur. Ieder gezinslid heeft zijn of 

haar eigen voorgeschiedenis en dit beïnvloedt het handelen. Er zijn relaties die al langere tijd bestaan, 

maar er ontstaan ook nieuwe relaties binnen het gezin. Het nieuw samengesteld gezin heeft hierbij 

vier taken: het uitbouwen van een sterke partnerrelatie, het instandhouden van de voorgaande ouder- 

kindrelaties, het ontwikkelen van nieuwe relaties vooral tussen de nieuwe partner en de kinderen en 

het opbouwen van een relatie tussen de nieuwe gezinsleden. Het is niet eenvoudig om de twee 

gezinnen te integreren in één nieuw gezin: het gaat gepaard met heel wat problemen en het vraagt 

heel wat tijd en geduld. De relaties tussen de verschillende gezinsleden en de problemen hierbij 

worden in dit hoofdstuk besproken.  

3.1 Partnerrelatie 

In het nieuw samengestelde gezin gaat de ouder- kind relatie vooraf aan de partnerrelatie. De 

partnerrelatie is nieuw en moet zich nog verder ontwikkelen, daarom het is belangrijk om hieraan 

aandacht te besteden. Bovendien blijkt dat de vorming van een sterke huwelijksband één van de 

belangrijkste taken van een nieuw samengesteld gezin. “Het fungeert als een fundament van het 

gezin en vergemakkelijkt andere aspecten van het leven in het gezin, zoals het functioneren van de 

ouders, het ontwikkelen van regels en het definiëren van rollen.” (Bray & Kelly, 1999, p. 57)  

Wanneer spreken we van een sterke huwelijksband in een stiefgezin? Een sterk huwelijk steunt op 

drie fundamenten: ten eerste zullen de partners in hun behoeften van volwassenen moeten voorzien 

en hun relatie moeten onderhouden. Ten tweede dienen ze een gemeenschappelijke visie op het 

huwelijk en het gezinsleven te ontwikkelen en ten derde moeten ze tot overeenstemming komen 

over de opvoeding en andere kwesties die betrekking hebben op de kinderen. (Bray & Kelly, 1999, p. 

57) 

Het uitbouwen van deze partnerrelatie is echter niet gemakkelijk en gaat gepaard met moeilijkheden. 

Deze moeilijkheden worden hieronder verder besproken.  

3.1.1 Moeilijkheden 

De partners kiezen voor elkaar, maar in tegenstelling tot een kerngezin, zijn er hier een aantal 

moeilijkheden waarmee men rekening moet houden. Door deze moeilijkheden ontstaat er veel stress 

in het gezin. Stress heeft een belangrijke betekenis voor de partnerrelatie. Het veroorzaakt immers 

een vermindering van de relationele vaardigheden. De partners verliezen het vermogen om met 

elkaar te communiceren en om conflicten op te lossen. (Overgaauw, 2000, z.p.) 



Nieuw Samengestelde Gezinnen  19  

 

Een eerste moeilijkheid voor de uitbouw van de partnerrelatie in een nieuw samengesteld gezin zijn 

de kinderen. Eén of beide partners hebben reeds kinderen uit een vorig huwelijk waarmee ze zowel 

emotioneel als praktisch rekening moeten houden. De kinderen kunnen het moeilijk hebben omdat 

de ouder een nieuwe relatie aangaat. Dit kan bij kinderen gepaard gaan met gevoelens van 

verlatenheid, eenzaamheid, woede en onzekerheid. Het zijn juist de problemen van de kinderen en 

de problemen tussen de kinderen die de grootste belasting van de huwelijksrelatie in stiefgezinnen 

vormen. (Boer, 1994, p. 179) “Wanneer het niet goed gaat tussen de kinderen, is het bijzonder 

moeilijk voor ouders om het hoofd koel te houden en niet te komen tot verwijten zoals ‘jij trekt je 

eigen kinderen voor’ of ‘je hebt niet in de gaten wat die lieve zoon van je doet zodra jij uit zijn buurt 

bent’.”(Boer, 1994, p. 179)  

De emotionele toestand van het kind heeft in een nieuw samengesteld gezin een enorme invloed op 

het huwelijk. Kinderen die zich ongelukkig voelen gaan zich misdragen, hun gevoelens op een 

negatieve manier afreageren, onbeschoft en stuurs zijn. Dit gedrag zal uiteindelijk een wig drijven 

tussen de stiefouder, die teleurgesteld raakt in het kind en zich steeds kritischer gaat opstellen 

tegenover het kind en de biologische ouder die in het defensief wordt gedrongen en zich steeds meer 

gaat ergeren aan de kritiek die haar kind te verduren krijgt. (Bray & Kelly, 1999, p. 45) Wanneer de 

ouder dan aan de kant van de eigen kinderen gaat staan, ontstaan er twee partijen. De ouder met de 

eigen kinderen en de nieuwe partner en eventueel de eigen kinderen. “Ieder verdedigt hier het eigen 

territorium. Vroeg of laat barst de bom en gaan mensen uit elkaar.” (De Jong- Kruiswijk, 1985, p. 35) 

Een voorbeeld van ruzie tussen de partners omwille van de kinderen, waarbij de ouder de kant kiest 

van zijn kinderen: “Het was zo verwarrend allemaal. Als ik ook maar iets zei ten nadele van de kinderen, dan 

vatte mijn vriendin dat onmiddellijk op als een soort persoonlijke kritiek. Het leek wel alsof ze alles zag als een 

aanval. Ze keerde zich dan letterlijk van me af en bekeek me niet meer. Daar werd ik razend van en daardoor 

ruzieden we wat af in die tijd.” (De Jong, 1990, p. 24) 

Partners moeten dus de nodige tijd vrijmaken voor elkaar. Ze beginnen aan een gezin, omdat ze 

elkaar graag zien. Daarom moeten ze elkaar ook blijven zien en spreken, want als ze enkel oog 

hebben voor de kinderen en die problemen hierbij, dan zal de liefde snel over zijn. Het is niet 

gemakkelijk om aan de partnerrelatie te werken als er veel kinderen omheen staan, maar het is wel 

van essentieel belang om een stevige relatie uit te bouwen. (De Jong- Kruiswijk, 1985, p. 75)  

Ten tweede moet het koppel ook rekening houden met de ex-partner. Ook deze speelt een rol in 

het gezin en zal een invloed hebben op de partnerrelatie. De echtscheiding verbreekt wel de relatie 

tussen de ouders, maar het ouderschap blijft bestaan. De invloed van de ex-partner en de omgeving 

wordt verder besproken in het volgende hoofdstuk.  

Een derde moeilijkheid is de periode van rouw die zowel de ouders als de kinderen na de 

echtscheiding doormaken. Als er te snel een nieuwe relatie aangegaan wordt, kan het zijn dat de 

ouder nog teveel bezig is met de oude partner waardoor de nieuwe relatie moeilijk wordt. Dit geldt 

ook voor de kinderen die nog niet over het verlies van hun vader of moeder heen zijn. Zij zullen de 
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nieuwe relatie zien als verraad en zullen het niet kunnen accepteren. Deze gevoelens van boosheid 

die bij het rouwproces horen, zullen op de stiefouder gericht worden. (Heffels, 1994, p. 14-15) 

Ten vierde zal het verleden altijd een rol blijven spelen in het gezin. De kinderen zijn het tastbare 

bewijs van een vorige relatie. Bovendien is het contact met de ex-partner na de scheiding niet 

helemaal verbroken. Vaak bestaat er een bezoekregeling, co-ouderschap of moet er onderhoudsgeld 

betaald worden. Minstens één van de partners heeft een relatie gehad die is uitgelopen op een 

echtscheiding. “De manier waarop die relatie verliep, blijft een rol spelen in het nieuwe gezin. De 

schrik om opnieuw te falen als koppel of het willen voorkomen van de fouten die men in zijn/haar 

gezin heeft gemaakt, beïnvloeden de manier waarop men in het nieuwe gezin met elkaar omgaat en 

de verwachtingen die men heeft.” (Renders, 1997, p. 11) 

Daarnaast speelt ook de voorgeschiedenis van de partners een rol: doordat men uit verschillende 

gezinnen afkomstig is, heeft men ook andere verwachtingen van het koppel en ouder zijn. Uitleg 

over de geschiedenis, ook al is die soms delicaat of kwetsend, is noodzakelijk, anders leert men elkaar 

nooit kennen en kunnen er misverstanden ontstaan. (Renders, 1997, p.11) Het verleden kan niet 

weggedacht worden, maar er kan wel op een positieve manier mee omgegaan worden. Als de 

partners elkaars verleden kennen, kunnen ze het heden en elkaar beter begrijpen, omdat ze de dingen 

beter kunnen plaatsen. (Van Eijkeren, 1993, p. 35-36) 

Een vijfde moeilijkheid die ook aansluit bij de vorige is dat elk gezin zijn eigen voorgeschiedenis, 

zijn gewoonten, opvattingen en regels heeft. Deze kunnen erg van elkaar verschillen, waardoor er 

conflicten kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld de ideeën over opvoeden kunnen erg uit elkaar liggen en 

dit zorgt voor discussies. Het is belangrijk dat de partners elkaar genoeg vertrouwen en de kans 

geven om een eigen en andere mening te hebben en te verwoorden. (Renders, 1997, p. 17). Wanneer 

de gewoonten botsen moet er gezocht worden naar nieuwe leefregels. Deze nieuwe regels zorgen 

ervoor dat het gezin kan functioneren en zijn noodzakelijk om de integratie van alle gezinsleden 

mogelijk te maken. (De Jong, 1990, p. 21) Samen overleggen is hierbij erg belangrijk, vooral als de 

kinderen wat groter zijn. “Regels waar iedereen de zin van inziet en waar de kinderen ook hun zegje 

over hebben kunnen doen, zijn gemakkelijker om na te leven.”(Van Eijkeren, 1993, p. 30) 

Een laatste moeilijkheid in de partnerrelatie is de idealisering van de nieuwe partner. Men is ervan 

overtuigd dat het met de nieuwe partner anders en beter zal zijn. Hoe groter de idealisering, hoe 

groter de verwachtingen en ook de teleurstellingen. Het is echter logisch dat ook in de nieuwe relatie 

conflicten en problemen zullen voorkomen. Daarom is het belangrijk dat men vooraf beseft dat men 

met de nieuwe partner opnieuw een ander koppel moet gaan vormen en dat men niet gaat handelen 

in functie van wat in de vorige relatie mislukt is. Dit is echter niet eenvoudig. (Renders, 1997, p. 12) 

Dat het uitbouwen van een duurzame partnerrelatie in een nieuw samengesteld gezin geen 

eenvoudige opdracht is, blijkt duidelijk uit de bovenstaande bespreking van de moeilijkheden die zich 

kunnen voordoen. Deze moeilijkheden zorgen voor spanningen en conflicten tussen de partners en 

kunnen ertoe leiden dat het gezin uiteindelijk uiteenvalt. Vooral tijdens de eerste twee jaar loopt het 

gezin het grootste risico om uiteen te vallen. (Bray & Kelly, 1999, p. 27) Bovendien blijkt dat zestig 
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procent van de tweede huwelijken waarbij een nieuw samengesteld gezin gevormd wordt, eindigt in 

een echtscheiding. Het menselijke leed dat hierdoor aangericht wordt, voor volwassenen en vooral 

voor  de kinderen, is niet te overzien. Kinderen leren immers dat een huwelijk niet permanent is, dat 

een thuis nooit stabiel is en dat je de mensen van wie je houdt nooit kan vertrouwen. (Bray & Kelly, 

1999, p. 19) 

3.1.2 Mythe van het kerngezin 

Naast deze moeilijkheden in de partnerrelatie is er nog een tweede punt dat we willen belichten, 

namelijk de mythe van het kerngezin. Veel partners die aan een nieuw samengesteld gezin beginnen, 

denken dat ze een gewoon gezin kunnen zijn. Dit kan problematisch worden, wanneer men dit 

krampachtig wil volhouden. We gaan hier even dieper op in.  

Veel echtparen verwachten dat het stiefgezin vanaf het begin als een kerngezin gaat functioneren. Dit 

wordt de mythe van het kerngezin genoemd. Het heeft te maken met bepaalde fundamentele 

menselijke verlangens, namelijk de behoefte om ergens bij te horen, om door hechte menselijke 

relaties gevoed en gekoesterd te worden, met het verlangen liefde te geven en te ontvangen, met de 

wens om een veilige haven in een harteloze wereld te hebben en met de behoefte om je heel en 

authentiek te voelen. (Bray & Kelly, 1999, p. 124)  

Deze mythe van het kerngezin wordt bovendien versterkt doordat een nieuw samengesteld gezin een 

gebrek heeft aan rolmodellen en voorbeelden. Hierdoor bestaat het gevaar dat het gezin zich blijft 

spiegelen aan het model waarmee het vertrouwd is, namelijk dat van het kerngezin. (Mertens, 1998, 

p. 105-106) Een nieuw samengesteld gezin wordt echter nooit een kerngezin. Wanneer een nieuw 

samengesteld gezin vertrekt van het idee dat het een ‘gewoon gezin’ is en iedereen dezelfde taken 

heeft als in een kerngezin, negeert men de complexiteit en kunnen problemen ontstaan. (Renders, 

1997, p. 8)  

Nu we de basis van waaruit het nieuw samengesteld gezin ontstaat, namelijk de partnerrelatie, 

besproken hebben, gaan we vervolgens de relatie tussen de stiefouder en het stiefkind van naderbij 

bekijken. Deze relatie opbouwen is niet eenvoudig en ook hier kunnen heel wat problemen ontstaan.  

3.2 Relatie tussen de stiefouder en stiefkinderen  

3.2.1 Het ouderkind 

Na de echtscheiding vormt de ouder bij wie de kinderen wonen, samen met deze kinderen een 

éénoudergezin. Dit gezin moet een aantal moeilijkheden oplossen zoals bijvoorbeeld de financiële 

toestand, huisvesting en taakverdeling. Hierdoor verandert de relatie tussen de ouder en de kinderen. 
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Ze zijn sterker bij elkaar betrokken en hun relatie wordt gelijkwaardiger: kinderen krijgen meer 

invloed bij beslissingen, moeten meer meehelpen en zorgen voor elkaar. Dit kan ervoor zorgen dat 

er meer intimiteit en kameraadschap ontstaat. Het oudste kind of het kind met het geslacht van de 

ouder die weg is uit het gezin, gaat voor een gedeelte de rol van de echtgenoot, steun en toeverlaat 

opnemen. Het kind komt in een pseudo-ouderrol terecht. Dit wordt het ouderkind of 

parentificatie genoemd. Hierdoor krijgt het kind een grotere verantwoordelijkheid en 

zelfstandigheid. (Heffels, 1994, p. 12-13) 

Wanneer de ouder een nieuwe partner heeft, zal het kind deze rol niet zomaar opgeven. Het kind 

voelt zich dan opzij geschoven en er ontstaat een angst om naast de niet-inwonende ouder ook de 

andere ouder te verliezen. Dit zal leiden tot rivaliteit en conflicten in de relatie met de 

stiefouder. Het kind zal de stiefouder zien als een rivaal die hem terugzet op een lagere positie. 

(Overgaauw, 1999, z.p.)  

Toch kan de pseudo-ouderrol ook te zwaar zijn voor het kind en het risico bestaat dat de 

ontwikkeling van het kind in gevaar komt. De nieuwe partner kan dus ook een bevrijding betekenen 

(Heffels, 1994, p. 13).  

In het volgende voorbeeld wordt duidelijk hoe kinderen een pseudo-ouderrol kunnen opnemen en 

welke invloed de nieuwe partner heeft bij het verliezen van deze rol: “Eerst was ik groot genoeg om allerlei 

klusjes op te knappen, boodschappen te doen en te koken. Niet dat ik dat altijd even leuk vond, maar het gaf me wel 

een trots gevoel dat mijn vader dat aan mij overliet. Toen kwam zij en was het van de ene op de andere dag over. Ik 

werd heel kinderachtig behandeld. Ook met mijn vader kon ik niet goed meer praten. Hij gaf haar in alles haar zin. 

We waren nooit meer met z’n tweetjes, steeds zat zij ertussen.” (De Jong, 1990, p. 26) 

Het voorbeeld toont ook duidelijk aan dat het kind het er moeilijk mee heeft om deze rol direct op te 

geven. Het is belangrijk dat de ouder en stiefouder voorzichtig omspringen met het ouderkind. 

Het kind heeft een grote bijdrage geleverd aan het vorige gezin en moet hiervoor de nodige 

waardering krijgen. Daarom is het goed om het kind een eervol ontslag te geven door bijvoorbeeld 

een feest of een cadeau. (Overgaauw, 1999, z.p.) Daarnaast is het ook mogelijk dat het kind nog een 

aantal taken behoudt, waardoor de overgang geleidelijk verloopt. Het kind krijgt zelf de ruimte om 

de verantwoordelijkheid over te dragen aan de stiefouder. (Van Eijkeren, 1993, p. 32) 

3.2.2 Hoop op hereniging  

Kinderen van gescheiden ouders blijven hopen dat hun ouders zich ondanks alles toch nog zullen 

herenigen. Een nieuwe relatie maakt een einde aan deze hoop die kinderen koesteren. Dit zorgt 

voor een teleurstelling bij de kinderen en deze wordt vaak afgereageerd op de stiefouder. Toch 

schept het ook duidelijkheid voor de kinderen: ze weten waar ze aan toe zijn en ze moeten geen 

moeite meer doen om de ouders bij elkaar te brengen. (Van Eijkeren, 1993, p. 18)  
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3.2.3 Leeftijd van de kinderen 

De leeftijd van de kinderen speelt een belangrijke rol in het aanvaarden en omgaan met de nieuwe 

partner. In dit punt wordt besproken welke invloed de leeftijd heeft in dit aanvaardingsproces.  

Naarmate de kinderen jonger zijn zullen zij sneller de nieuwe partner aanvaarden. “Vooral voor 

zeer jonge kinderen die nog slechts een zeer beperkte voorgeschiedenis hebben, zal het nieuw 

samengesteld gezin een vanzelfsprekendheid zijn en bestaat er een reëel gevaar voor vervreemding 

van de ouder aan wie slechts een tweewekelijks weekendverblijf werd toegewezen.” (Mertens, 1998, 

p. 108) 

Voor jongeren die de volwassen leeftijd bereiken stelt de nieuwe partner meestal weinig 

problemen. In de mate dat deze nieuwe partner de zorg en aandacht voor hun ouder opneemt, 

voelen ze zich hierdoor minder verantwoordelijk en kan dit ook een bevrijding betekenen. (Mertens, 

1998, p. 108) 

Er stellen zich wel problemen bij kinderen met een leeftijd tussen de 12 en 18 jaar. In deze 

ontwikkelingsfase is de jongere zich aan het losmaken van thuis om zijn eigen weg te zoeken. Maar 

door de komst van de nieuwe partner wordt de jongere verplicht tijd en energie te investeren in een 

gezin dat hij niet zelf gekozen heeft en dat hij ook niet nodig heeft. (Mertens, 1998, p. 108) 

Als de stiefouder en het stiefkind reeds een relatie hebben opgebouwd die aanvankelijk goed is, kan 

hier verandering in komen wanneer het stiefkind in de puberteit komt. De relatie met de stiefouder 

kan verslechteren doordat deze onder druk komt te staan door het verzet van de puber. Een 

mogelijke oorzaak hiervan is dat het incasseringsvermogen van de stiefouder niet zo groot is als dat 

van de natuurlijke ouder. (Overgaauw, 1999, z.p.) 

Naast de leeftijd van de kinderen, speelt ook de verhouding van het kind met de niet-verzorgende 

ouder een rol in het aanvaarden van de stiefouder. Een stiefouder zal gemakkelijker aanvaard worden 

wanneer het kind een slechte verhouding heeft met de niet-verzorgende ouder of wanneer er geen 

contact meer is, zeker wanneer er zichtbare voordelen aan vasthangen bijvoorbeeld financiële 

voordelen of een betere huisvesting. (Heffels, 1994, p. 335) 

De stiefouder moet ook een plaats krijgen in het gezin en zijn rol als ‘hulpouder’ kunnen opnemen. 

Hoe dit verloopt en welke moeilijkheden zich hierbij voordoen, wordt in het volgende punt 

besproken.  

3.2.4 De rol van de stiefouder 

“Als mensen ouders worden, weten ze over het algemeen wat de maatschappij van hen, als ouders, 

verwacht, ze kunnen enig vertrouwen in zichzelf hebben. Ze zijn zeker over hun rol als ouders. Als 
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mensen stiefouder worden, hebben ze totaal geen idee wat er van hen verwacht wordt door de 

kinderen en door de maatschappij. Ze zijn onzeker over hun rol als stiefouders.” (De Jong- 

Kruiswijk, 1985, p. 24) 

De meeste stiefouders, vooral stiefmoeders, gaan ervan uit dat ze automatisch en meteen van hun 

nieuwe kinderen zullen houden en dat die liefde na wat eerste strubbelingen ook wel beantwoord zal 

worden. Dit wordt de mythe van de instant- liefde genoemd, omdat het zelden overeenkomt met 

de werkelijke gevoelens die stiefouders en stiefkinderen voor elkaar hebben. Het kost echter tijd om 

positieve gevoelens voor elkaar te ontwikkelen en de intensiteit kan erg verschillend zijn van de 

gevoelens voor je eigen kinderen. (Heffels, 1994, p. 18) 

Stiefouders voelen zichzelf vaak schuldig als ze ontdekken dat ze niet zoveel houden van hun 

stiefkinderen als ze eigenlijk zouden willen, of zelfs negatieve gevoelens tegenover hen koesteren. 

(Heffels, 1994, p. 17) 

Het opbouwen van een relatie tussen stiefouder en stiefkind is echter belangrijk voor het opnemen 

van een opvoedingsrol als stiefouder. Er is eerst een zekere basis nodig voordat hij deze rol kan 

uitoefenen. Welke rol heeft de stiefouder nu in de opvoeding van de kinderen? Deze vraag willen we 

hier beantwoorden.  

De algemene richtlijn is dat ouders in stiefgezinnen aanvankelijk het beste een soort subgezinnetje 

kunnen blijven vormen met hun eigen kinderen. “Dit betekent dat zij verantwoordelijk blijven, voor 

zover dat mogelijk is, voor de verzorging en de opvoeding van hun eigen kinderen en dat ze zich 

aanvankelijk zo weinig mogelijk bemoeien met de opvoeding van de kinderen van een ander.” Het is 

bovendien belangrijk dat de ouder af en toe iets met zijn kinderen alleen onderneemt en dat niet alles 

onmiddellijk gezamenlijk als gezin moet gebeuren. Na verloop van tijd, als kinderen en ouders wat 

aan elkaar gewend zijn en ze elkaar wat zijn gaan waarderen, kunnen de grenzen tussen die twee 

gezinnen wat vervagen. (Heffels, 1994, p. 20, 339-340)  

De rol van de stiefouder moet dus langzaam geïntroduceerd worden in het gezin en op termijn kan 

de stiefouder een autoriteitspositie innemen ten opzichte van de stiefkinderen, maar hij/zij mag niet 

in concurrentie treden met de biologische ouder. (Renders, 1997, p. 17) De stiefouder moet eerst een 

relatie met het kind opbouwen, voordat hij probeert zijn rol als ouder te gaan vervullen. Het is 

belangrijk dat partners bespreken in hoeverre de stiefouder een opvoedersrol gaat spelen en 

hiervoor gedelegeerd wordt door de andere ouder. Hierdoor is het voor het kind duidelijk dat de 

stiefouder gezag wordt toegekend en hierin gesteund wordt door de ouder. (Mertens, 1994, p. 109) 

Dit geeft de stiefouder een duidelijke positie ten opzichte van het kind. Bovendien geeft het de 

partner het vertrouwen dat hij op zijn manier goed met de kinderen kan omgaan en het kind zal 

gemakkelijker het gezag accepteren. Wanneer partners het niet eens zijn met elkaar kunnen ze hier 

best over praten waar het kind niet bij is. (Van Eijkeren, 1993, p. 62) 

Als besluit kunnen we stellen dat het opbouwen van een relatie tussen stiefouder en stiefkind 

belangrijk is om de stiefouder een plaats te geven in het gezin. De relatievorming heeft echter 
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voldoende tijd nodig en wordt bemoeilijkt door de loyaliteitsconflicten waarmee het kind 

geconfronteerd wordt. In het volgende deel worden deze loyaliteitsconflicten verder besproken.  

3.2.5 Loyaliteitsconflicten  

Loyaliteit is de onverbrekelijke band tussen de biologische ouders en het kind. Een stiefouder komt 

niet in de plaats van de biologische ouder, maar ernaast. Er moet hierbij aandacht worden besteed 

aan de loyaliteit van het kind ten opzichte van de niet-inwonende ouder. (Mertens, 1998, p. 103-104) 

Wanneer de stiefouder probeert om zich in de plaats van de ouder te stellen, roept dit zowel bij het 

kind als bij de ouder verzet op. De biologische ouder voelt zich immers aangevallen in zijn ouderrol 

en gaat in verweer. Vanuit de loyaliteit van het kind ten opzichte van zijn ouder, zal hij een 

rolovername van de stiefouder ook verwerpen. Een aanvaarding betekent immers een miskenning 

van de eigen ouder. Kinderen voelen het aan als een vorm van ontrouw naar de eigen ouder en 

kunnen zich afvragen: “Als ik van mijn stiefvader houd, heb ik dan mijn eigen vader bedrogen?” (De 

Jong, 1990, p. 25) Kinderen hebben het gevoel alsof ze een keuze moeten maken tussen de ene 

ouder en de partner of de andere ouder. (Mertens, 1998, p. 104) 

Een groot gevaar bestaat hierin dat één van de ouders het kind verplicht tot een dergelijke keuze. Het 

leidt tot een gespleten loyaliteit. (Mertens, 1998, p. 105) Dit wil zeggen dat kinderen verplicht 

worden om partij te kiezen voor één ouder tegen de andere ouder: het geven aan de ene ouder 

betekent automatisch verraad of tekortdoen ten opzichte van de andere ouder. (Vandersmissen, 

2003-2004) Kinderen worden voor een onmogelijk zware opdracht geplaatst wanneer zij van de ene 

ouder de andere niet meer mogen vertrouwen. Bij jonge kinderen schaadt dit het basisvertrouwen in 

volwassenen. Bij oudere kinderen leidt het er vaak toe dat ze geen partij kiezen en beide ouders op 

een schijnbaar onverklaarbare wijze ontvluchten. Het vermijden van dergelijke loyaliteitsconflicten 

bevordert de contacten tussen kind en ouder, maar ook tussen kind en stiefouder die niet langer als 

een bedreiging wordt gezien. (Mertens, 1998, p. 105) 

In het volgende punt willen we aandacht schenken aan de relatie tussen de biologische ouder en de 

eigen kinderen. We mogen deze niet uit het oog verliezen, want hier doen zich ook vele 

veranderingen voor die gepaard gaan met verschillende moeilijkheden.  

3.3 Relatie tussen de ouder en de eigen kinderen  

Kinderen moeten zich in de eerste plaats veilig voelen. De ouder speelt hierin een belangrijke rol. Als 

de relatie tussen de ouder en het kind goed blijft, zal het kind zich evenwichtig kunnen ontwikkelen. 

Bovendien zal het kind minder moeite hebben met de nieuwe partner. (Van Eijkeren, 1993, p. 64)  
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Het is belangrijk om het kind al vroeg te betrekken bij de veranderingen die zullen plaatsvinden, 

anders zal het kind de komst van de stiefouder als een overval voelen. Dit zal de vertrouwensrelatie 

tussen ouder en kind ernstig aantasten. De ouder moet steeds eerlijk zijn naar de kinderen toe. 

Ook de jonge kinderen moeten betrokken worden. Op deze manier voorkomt de ouder dat de relatie 

met het kind in de toekomst onder druk komt te staan. De oudere kinderen moeten vrij met hun 

broertjes en zusjes kunnen praten over de dingen die zich thuis afspelen, vandaar dat eerlijkheid ook 

belangrijk is. (Van Eijkeren, 1993, p. 64-65) 

Wanneer de ouder vertelt over de nieuwe partner, kunnen kinderen zich in de steek gelaten 

voelen. Het roept jaloezie en angst om in de steek gelaten te worden op bij het kind. Daarom is het 

belangrijk dat het kind over die gevoelens kan praten en begrepen wordt door de ouder. (Van 

Eijkeren, 1993, p. 65) 

Kinderen hebben ook vaak de indruk dat de nieuwe partner belangrijker is voor de ouder dan 

zijzelf, waardoor ze probleemgedrag gaan vertonen. Het is daarom belangrijk dat de ouder op het 

moment van de scheiding en vooral in het begin van de nieuwe relatie ten opzichte van de eigen 

kinderen zeer duidelijk bevestigt dat zijn/haar verhouding als vader/moeder ten aanzien van hen op 

de eerste plaats komt (Renders, 1997, p. 16). Het is goed dat de ouder zijn kinderen laat merken dat 

ze nog altijd heel belangrijk zijn voor hem/haar. Een mogelijkheid om dit te doen is door 

vertrouwelijke momenten te scheppen, zoals het naar bed brengen van de kinderen of samen naar de 

film gaan. Zeker als de relatie tussen de ouder en het kind lange tijd een grote gelijkenis heeft 

getoond met de relatie tussen partners, is het extra belangrijk om de ouder-kindrelatie te versterken. 

(Van Eijkeren, 1993, p. 66) 

“Soms merken kinderen dat hun ouders letterlijk voor hun partner kiezen en niet voor hen. Het 

gaat daarbij vooral om pubers. Onder de kinderen die bij het JAC aankloppen, omdat zij weggelopen 

zijn van huis of de deur uitgezet, zitten relatief veel kinderen uit stiefgezinnen. De spanningen zijn 

thuis zo hoog opgelopen dat het kind de deur wordt gewezen of zelf vertrekt. Deze kinderen voelen 

zich ontzettend in de steek gelaten en kunnen geen kant meer op.” (Van Eijkeren, 1993, p. 67) 

De ouder moet proberen te voorkomen dat de relatie met zijn kind tot zo’n dieptepunt zakt dat het 

kind in zijn eigen huis geen plek meer vindt. Luisteren naar de signalen die het kind uitzendt is hierbij 

van belang. Hoe eerder hiermee iets gedaan wordt, hoe groter de kans is dat de relatie zich herstelt. 

Wanneer de relatie tussen ouder en kind volledig verstoord is, moet de ouder proberen om opnieuw 

het vertrouwen van zijn kind te winnen. Het is belangrijk dat de ouder eerlijk is en zijn fouten 

toegeeft. Het kind moet weer geloven dat de ouder echt om hem geeft en dat hij veel belang hecht 

aan een goede relatie. Als het kind merkt dat de ouder de situatie net zo moeilijk vindt als hijzelf, 

wordt het een gemeenschappelijk probleem waar ze samen uit willen en kunnen komen. (Van 

Eijkeren, 1993, p. 67) 

Niet alleen het kind ervaart moeilijkheden bij de komst van de nieuwe partner, ook de ouder kan het 

moeilijk hebben. Bij de ouder kunnen er namelijk loyaliteitsconflicten ontstaan tussen de kinderen 

en de partner. Een ouder kan het gevoel hebben dat hij door het aangaan van een nieuwe relatie te 
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veel tijd en aandacht besteed aan de partner en de kinderen hierdoor tekort doet. De kinderen 

kunnen jaloers zijn op de nieuwe relatie, maar toch wil de ouder zijn nieuwe partner niet tekort doen. 

Het is ook mogelijk dat de nieuwe partner vindt dat de ouder teveel partij kiest voor de kinderen. 

(Heybroek- Hessels, z.j., z.p.) 

We hebben het tot nu toe enkel gehad over de relaties tussen de volwassenen en de kinderen, maar 

ook de relaties tussen de kinderen onderling verdienen aandacht. Vaak ontstaat er een groot gezin, 

doordat de partners beiden kinderen meebrengen in het nieuwe gezin. Dit brengt voor de kinderen 

veel veranderingen met zich mee waarin ze hun eigen plaats moeten zoeken. Ook in deze relaties 

kunnen zich problemen voordoen.  

3.4 Relaties tussen de kinderen onderling  

3.4.1 Verschillende kinderen in het gezin  

Een nieuw samengesteld gezin betekent een uitbreiding van het gezin. (Mertens, 1998, p. 110) Eén of 

beide partners kunnen biologische kinderen hebben uit een vorige relatie die al dan niet inwonend 

zijn en het is ook mogelijk dat de partners in het nieuwe gezin samen een kind krijgen. Dit zorgt 

ervoor dat er verschillende relaties mogelijk zijn tussen de kinderen. Er zijn broers en zussen, 

stiefbroers en -zussen en halfbroers en -zussen.  

Deze kinderen kiezen elkaar niet, ze komen gewoon met de volwassenen mee. Nieuwe broers en 

zussen kunnen zorgen voor gevoelens van rivaliteit, maar de aanpassing aan die leeftijdgenoten 

blijkt gemakkelijker te verlopen dan die aan de stiefouder. (Heffels, 1994, p. 21) 

De kans dat het tussen de kinderen klikt, is groter naarmate ze jonger zijn. Wanneer de adolescentie 

is bereikt, is de kans kleiner dat jongeren nog een broer- zustergevoel ten opzichte van elkaar 

ontwikkelen. (Boer, 1994, p. 181-182) 

Een belangrijke verandering die zich voordoet zijn de posities van de kinderen. Zo kan het oudste 

kind plotseling de middelste of de jongste worden en dus het statuut (en de voordelen/soms de 

lasten) van het oudste kind verliezen, een enig kind krijgt plots broers of zussen of de jongste krijgt 

er plots een klein halfbroertje bij, enzovoort. (Mertens, 1994, p. 110) De kinderen hebben de 

opdracht om onderling nieuwe posities te zoeken. Dit kan zorgen voor heel wat conflicten en ruzies. 

Ieder kind moet zijn eigen plek vinden in de groep kinderen en de ruzies zijn nodig om elkaar af te 

tasten en om ieders plek te bepalen. Het is belangrijk dat kinderen hiervoor de ruimte krijgen. 

(Renders, 1997, p. 13) 

De nieuwe broers en zussen kunnen negatief ervaren worden. De kinderen die al in het huis 

woonden waar het gezin zich vestigt, kunnen het gevoel krijgen dat de anderen indringers zijn, 
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vooral wanneer er kamers moeten worden afgestaan of gedeeld. Dit geldt ook voor speelgoed, hifi-

apparatuur en dergelijke. Er ontstaat gemakkelijk een gevoel van competitie tussen de verschillende 

kampen. (Boer, 1994, p. 176)  

Maar toch kan het ook positief ervaren worden: kinderen krijgen er plots een aantal 

speelkameraadjes bij. (Mertens, 1998, p. 110) “Ik vond het wel leuk. Toen Emiel kwam was ik niet meer echt 

alleen, ik had iemand om mee te spelen.” (Van Eijkeren, 1993, p. 77) 

De relaties tussen de kinderen kunnen echter veranderen wanneer er spanningen optreden in het 

gezin, bijvoorbeeld in het huwelijk. Op dat moment kunnen er weer breuklijnen tussen de 

oorspronkelijke groepen ontstaan. Ook bij mensen die al jaren samen een gezin vormen kan de 

‘bloedband’ opeens weer belangrijk worden wanneer er zich spanningen voordoen. (Boer, 1994, p. 

182-183) 

We hebben momenteel enkel gekeken naar de kinderen die altijd in het gezin verblijven, maar de 

situatie van een nieuw samengesteld gezin is echter zeer complex. Naast de kinderen die altijd of het 

merendeel van de tijd aanwezig zijn in het gezin, zijn er ook de niet-inwonende kinderen die enkel 

tijdens de weekends en vakanties komen. Dit zorgt voor ingewikkelde situaties die voor mogelijke 

problemen kunnen zorgen. Daarom willen we deze situatie hieronder uitvoeriger bespreken. 

3.4.2 De niet-inwonende kinderen  

Vaak komen stiefbroers of  -zussen enkel in de weekends en/of vakanties. Dit zorgt voor een heel 

andere situatie. De niet-inwonende kinderen brengen minder tijd met elkaar door, waardoor de 

mogelijkheden om iets op te bouwen beperkter zijn. “Bovendien kunnen de niet-inwonende 

kinderen opgroeien in een opvoedingsklimaat dat erg verschillend is van dat van hun stiefbroers- of 

zussen. Ook de tijd die het niet-inwonend kind met de niet-verzorgende ouder doorbrengt is beperkt 

waardoor zowel het kind als de ouder die optimaal willen benutten. Vaak is alle aandacht op elkaar 

gericht, waardoor thuiskinderen zich uitgesloten kunnen voelen. Dit kan dan weer gemakkelijk 

aanleiding geven tot ruzies tussen de kinderen omdat ze elkaar onvoldoende kennen, maar ook 

omdat ze elkaar als een bedreiging zien.” (Renders, 1997, p. 14) 

“Het is belangrijk dat de niet-inwonende kinderen het gevoel hebben dat ze er echt bijhoren. Op 

die manier voelen ze zich geen logeerkinderen en dat maakt het gemakkelijker om samen iets op te 

bouwen. Vaak behandelt men deze kinderen op een andere manier dan de inwonende kinderen, 

onder meer door de huisregels minder streng toe te passen. De andere kinderen kunnen zich 

hierdoor achtergesteld voelen. Om dat te vermijden kunnen de ouder en stiefouder uitleggen 

waarom ze een verschil maken en erop letten dat ze niet alles van de kinderen die er alleen in het 

weekend en/of de vakanties zijn, door de vingers zien” (Renders, 1997, p. 14-15). De ouder kan de 

samenhorigheid tussen de kinderen proberen te vergroten door samen iets te ondernemen, maar ook 

door interesse voor elkaar aan te moedigen. (Van Eijkeren, 1993, p. 81) 
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De ouders kunnen naast hun eigen kinderen ook gemeenschappelijke kinderen krijgen. Dit zorgt 

voor allerlei gevoelens bij de andere kinderen in het gezin. We gaan er hieronder verder op in.  

3.4.3 Een nieuwe baby 

De komst van een baby kan in twee opzichten een confrontatie betekenen voor de andere kinderen 

(Boer, 1994, p. 184):  

1. Het definitieve karakter van de nieuwe relatie wordt erdoor onderstreept. Sommige kinderen, 

vooral degenen die niet in het gezin wonen, kunnen zich verraden voelen door hun ouder.  

2. Het wordt duidelijk dat er tussen de nieuwe ouders sprake is van een seksuele relatie. Dit hadden 

sommige kinderen tot dan toe kunnen verdringen.  

Soms hopen de partners dat een nieuwe baby de verstoorde verhoudingen zullen herstellen. Dit kan 

goed uitdraaien, maar ook heel verkeerd. “Een nieuwe baby lost meestal geen problemen op, maar 

maakt ze alleen maar groter. Als er zich binnen het gezin duidelijke partijen vormen, kan de komst 

van een halfbroertje of -zusje dit versterken.” (Van Eijkeren, 1993, p. 82-83) 

Voor de andere kinderen in het gezin zorgt de nieuwe baby voor allerlei angsten. Zo kan er bij de 

kinderen de angst bestaan om hun positie te verliezen. (Heffels, 1994, p. 21) Er kan ook een angst 

zijn dat het nieuwe kind te veel aandacht zal vragen van de ouder. Dit is waarschijnlijk sterker in een 

huwelijk waarbij een van de ouders nog geen eigen kinderen had. (Boer, 1994, p. 185) “Kinderen 

kunnen bang zijn dat hun ouders meer zullen houden met dit kind omdat het van hen samen is. De 

extra aandacht die de baby krijgt, gewoonweg omdat zo’n klein kind meer tijd vraagt, kan het 

stiefkind zien als een bevestiging ‘zie je wel ik tel niet meer mee’. En als de baby gaat praten en mama 

en papa zegt, bevestigt dat het verschil in relatie tot de ouders.” (Van Eijkeren, 1993, p. 83)  

Een voorbeeld van een kind dat het gevoel heeft dat de stiefmoeder meer houdt van zijn halfbroertje 

dan van hem: “Met de komst van Dennis is Paula meer een echt gezin gaan vormen. Ze is meer moeder geworden. 

Naar Dennis kan ze wel die moederlijke gevoelens laten zien, ze is heel bezorgd om hem. Dat doet wel pijn. Ik heb 

het gevoel dat zij meer houdt van Dennis en mijn broertje dan van mij. Toch ben ik blij met mijn halfbroertje, ik ben 

gek op hem." (Van Eijkeren, 1993, p. 54) 

Een nieuwe baby kan echter ook positief zijn: het kan de relaties in het gezin verbeteren en kan een 

soort verbinding tot stand brengen tussen stiefouders en -kinderen. (Heffels, 1994, p. 21) Uit 

onderzoek blijkt dat de relatie tussen stiefbroers/zussen beter zijn in gezinnen met een gezamenlijk 

kind van de ouders. (Boer, 1994, p. 185) “Hoe dat precies komt is niet helemaal duidelijk. Het zou 

natuurlijk kunnen zijn dat juist in stiefgezinnen waarin de relaties al wat beter zijn, de ouders eerder 

besluiten tot de uitbreiding met een nieuw kind. Maar dat is het niet alleen. Het jonge halfzusje of -

broertje kan ook voor alle gezinsleden een nieuw punt van gezamenlijke belangstelling vormen, 

waardoor de sfeer onderling verbetert.” (Boer, 1994, p. 184-185) 
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Een voorbeeld om de positieve invloed van een nieuwe baby te verduidelijken: “De komst van Lisette 

heeft wel een effect gehad. Vooral in positieve zin. Het heeft mijn band met Tom en Emiel versterkt. Hoe dat kwam 

weet ik niet, maar het had blijkbaar iets met Lisette te maken. Iedereen houdt veel van Lisette en Lisette is van ons. 

Aan tafel zit iedereen naar haar te roepen. Het is leuker dan ik had durven hopen.”(Van Eijkeren, 1993, p. 84)  

In de puberteit komen jongeren terecht in een specifieke levensfase waarbij het groeien naar 

zelfstandigheid en volwassenheid naar voor komt. Jongeren in een nieuw samengesteld gezin worden 

geconfronteerd met twee problemen: ten eerste willen ze beide ouders als rolmodel en daardoor gaan 

ze soms bij de andere ouder wonen en ten tweede dringt het thema seksualiteit zich op in het gezin. 

Hieronder worden deze twee problemen verder besproken.  

3.5 Kinderen in de puberteit  

3.5.1 Verhuizen naar de andere ouder  

Het komt regelmatig voor in stiefgezinnen dat kinderen rond hun twaalfde of iets later bij de andere 

ouder willen gaan wonen. Dit heeft niets te maken met het al dan niet goed functioneren van het 

stiefgezin, maar met de natuurlijke ontwikkeling van de jongere. Kinderen hebben in de puberteit 

een natuurlijke drang om zowel de moederrol als de vaderrol van hun ouders te willen ervaren. Dit is 

een soort onbewust gevoelde behoefte. Ze hebben beide rollen nodig voor hun ontwikkeling. Maar 

dit brengt jongeren ook in verwarring omdat ze deze drang zelf niet begrijpen. (Overgaauw, 2002, 

z.p.) Toch gaat de puber zoeken naar een reden en argumenteren om die behoefte kracht bij te 

zetten. Vaak wordt de situatie in het stiefgezin als onleefbaar bestempeld om ruimte te krijgen om te 

verhuizen naar de elders wonende biologische ouder. (Overgaauw, 1999, z.p.) 

Dit kan veel emoties uitlokken bij de (stief)ouders: teleurstelling, schuldgevoelens (hebben we het 

niet goed gedaan?), gemis, bezorgdheid (zal het goed gaan in het andere gezin?). “Maar ook de 

(stief)broers en -zussen kunnen zich in de steek gelaten voelen en zich afzetten tegen de broer of zus 

die niet trouw is aan het gezin. De jongere zelf weet dat hij de andere gezinsleden verdriet doet en in 

verwarring achterlaat, maar toch voelt hij dat dit is wat hij wil en moet doen.” (Overgaauw, 2002, 

z.p.) 

3.5.2 Seksualiteit in het nieuw samengesteld gezin 

Jongeren zijn zich meer bewust van de seksuele kant van de relatie tussen de ouder en 

stiefouder. “Een stiefgezin is een meer seksueel gezin dan een kerngezin, omdat de twee partners 

midden in de opbouw van hun eigen relatie zitten.” (De Jong-Kruiswijk, 1985, p. 75) Pubers zijn zelf 

bezig met het ontdekken en ontwikkelen van hun eigen seksualiteit. Het kan voor hen verwarrend 

zijn om de seksualiteit van de ouders van dichtbij te aanschouwen en ze weten vaak geen houding 

aan te geven aan de seksuele gevoelens van de partnerrelatie. (De Jong-Kruiswijk, 1985, p. 75)  
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Er moet in het gezin dus gezocht worden naar een vorm voor het omgaan met seksuele 

gevoelens. Het is daarbij van belang dat er een besef is dat er alleen tussen de ouderfiguren sprake 

kan zijn van een seksuele relatie en dat er een taboe rust op seksuele betrekkingen tussen een ouder 

en een kind of tussen de kinderen onderling. (Boer, 1994, p. 180) Het kan zijn dat een stiefvader zich 

hierdoor behoedzamer gaat opstellen naar zijn stiefdochter. Mannen zijn bang dat hun 

vriendelijkheid door de stiefdochter of haar moeder verkeerd geïnterpreteerd zal worden. (Bray & 

Kelly, 1999, p. 265) 

Uit onderzoek blijkt dat het voor meisjes verontrustender is als ouders elkaar omhelzen of kussen. 

De verklaring hiervoor is dat de band tussen moeder en dochter in een éénoudergezin veel hechter is 

dan die tussen moeder en zoon. Hierdoor voelen meisjes op tienerleeftijd zich door openlijk vertoon 

van affectie meer bedreigd. (Bray & Kelly, 1999, p. 265)  

Ook tussen de kinderen onderling kan seksualiteit een belangrijk thema zijn, waaraan aandacht 

moet worden besteed. De scheidingslijnen tussen broers en zussen in een nieuw samengesteld gezin 

zijn immers minder duidelijk dan in een kerngezin. Tussen de kinderen in een nieuw samengesteld 

gezin kan heel goed een spanning ontstaan van verliefdheid en seksuele aantrekking voorkomen. 

(Boer, 1994, p. 183-184)  

Er zijn drie dingen die kunnen gebeuren wanneer jongeren in een stiefgezin zich tot elkaar 

aangetrokken voelen. (Boer, 1994, p. 183-184) Ten eerste is het mogelijk dat er een seksuele relatie 

ontstaat. Dit is voor beide kinderen niet te combineren met het gezinsleven waaraan ze beide 

deelnemen, zodat het gevolg ervan vaak is dat één van de kinderen ergens anders gaat wonen. Ten 

tweede komt het voor dat het verlangen naar de ander min of meer onbewust blijft en dat het 

overdekt wordt door het tegendeel, waarbij de betrokkenen krampachtig en hatelijk met elkaar 

omgaan. En ten derde, dit is het meest gunstige geval, lukt het de kinderen om hun erotische 

gevoelens af te zwakken, zodat er een warme kameraadschappelijke relatie kan ontstaan. Toch heeft 

dit ook bezwaren, want de heel intieme broer- zusrelatie kan in de weg staan om de stap te zetten 

naar de wereld buiten het gezin.  

Tot slot willen we in dit hoofdstuk nog een belangrijk aandachtspunt meegeven voor hulpverleners 

omtrent het kijken naar de problemen met de kinderen in een nieuw samengesteld gezin.  

3.6 Aandachtspunt voor hulpverleners  

Problemen met de kinderen hebben niet altijd te maken met het leven in een nieuw samengesteld 

gezin. De buitenwereld en hulpverleners knikken veelbetekenend wanneer blijkt dat een 

probleemkind al een echtscheiding en hertrouwen van de ouders heeft meegemaakt. Het risico 

bestaat dat andere factoren over het hoofd worden gezien. (Heffels, 1994, p. 336) 
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Daarnaast moeten hulpverleners voorzichtig zijn met het zogenaamde ‘probleemgedrag’ van pubers. 

“Bij jongeren tussen de 10 en 18 jaar is het niet gemakkelijk om uit te maken of ze nu moeilijk doen 

omwille van het feit dat ze in de puberteit zitten en op zoek zijn naar autonomie en een eigen 

identiteit of omwille van de scheiding en het feit dat men in een nieuw samengesteld gezin leeft.” 

(Renders, 1997, p. 16) 

3.7 Besluit 

Het vormen van een nieuw samengesteld gezin is geen eenvoudige opgave. Er ontstaan veel nieuwe 

relaties en iedereen moet de kans krijgen om zijn eigen plek te zoeken in een gezin. Dit kost veel tijd 

en moeite en gaat vaak gepaard met conflicten. De partnerrelatie kan hierdoor sterk onder druk 

komen te staan, terwijl het juist erg belangrijk is om deze verder te ontwikkelen. Verder moeten de 

partners zoeken naar een aanvaardbare rol voor de stiefouder in het gezin. Ze moeten hierbij 

voldoende aandacht hebben voor de kinderen en ervoor zorgen dat deze zich thuis voelen in het 

gezin. Eerlijkheid naar de kinderen toe en inspraak van hen zijn hierbij erg belangrijk.  

Als maatschappelijk werkers kunnen we met verschillende problemen in aanraking komen. De 

uitbouw van partnerrelatie kan moeizaam verlopen, het gezin kan zich krampachtig vasthouden aan 

het idee dat ze een kerngezin zijn en richten hun leven hiernaar in. We kunnen te maken krijgen met 

parentificatie bij kinderen, waardoor ze zich sterk afzetten tegen de stiefouder. Een probleem 

waarmee hulpverleners vaak geconfronteerd worden, is het niet aanvaarden van de stiefouder. 

Loyaliteitsconflicten spelen hierin een zeer belangrijke rol. Het is noodzakelijk dat de hulpverlening 

hier voldoende aandacht aan besteedt. De ouder kan problemen hebben om een goede relatie te 

blijven behouden met zijn eigen kind en neemt een moeilijke positie in doordat hij tussen zijn 

kinderen en zijn nieuwe partner in staat. De relaties tussen de kinderen in het gezin kunnen heel 

moeilijk verlopen. Wanneer de kinderen in de puberteit zitten kunnen er zich weer specifieke 

problemen voordoen: het verlangen om bij de andere ouder te gaan wonen en het thema seksualiteit 

dringt zich op in het gezin.  

Het leven in een nieuw samengesteld gezin moet echter niet problematisch zijn. Er kunnen ook 

positieve elementen uit voortvloeien. De kinderen kunnen door de ervaringen met ingewikkelde 

relaties en een groot gezin meer sociale vaardigheden ontwikkelen en zelfstandiger zijn vergeleken 

met kinderen uit een kerngezin. (Heffels, 1994, p 346) Bovendien kan het kind door het leren 

omgaan met gevoelens van wanhoop, onzekerheid, verlatenheid enz. zelfs een voorsprong geven in 

hun latere leven. Wanneer het kind al jong moet leren omgaan met deze gevoelens maakt dat hem 

weerbaarder en daardoor beter toegerust voor zijn latere leven in de maatschappij. (De Jong-

Kruiswijk, 1985, p. 63) Verder blijkt dat een sterk, stabiel stiefgezin even goed als een kerngezin in 

staat is om bij te dragen tot een gezonde ontwikkeling van het kind. (Bray & Kelly, 1999, p. 28) 

Praten over de problemen is erg belangrijk en indien men hier voldoende aandacht aan schenkt kan 

een nieuw samengesteld gezin zeker slagen. Het kost de meeste gezinnen echter verschillende jaren 

voordat men één geheel vormt en voor sommigen blijft dit jammer genoeg een droom.  
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4 DE OMGEVING 

Buiten het feit dat binnen een nieuw samengesteld gezin al heel wat problemen kunnen ontstaan, is 

er nog de wijzende en oordelende vinger van de buitenwereld. Hier moet het nieuw samengesteld 

gezin ook nog eens tegen opboksen. Eerst gaan wij de relatie tussen de ex-partners bespreken. 

Vervolgens halen wij de directe omgeving aan. Hier schrijven wij hoe zij op het nieuw samengesteld 

gezin reageren. Tot slot speelt het oordeel van de maatschappij nog een grote rol. Wij bespreken hier 

hoe scholen en het beleid met het nieuw samengesteld gezin omgaan.  

4.1 Ex-partner 

4.1.1 Algemeen 

De ex-partner kan positieve en negatieve reacties geven op de nieuwe relatie. Er kan een 

vriendschappelijke of een vechtrelatie uit groeien. Maar het is nog moeilijker wanneer er kinderen bij 

betrokken zijn. Het bestaan van de ex-partner bemoeilijkt een nieuw begin voor een nieuw 

samengesteld gezin. Gelijktijdig met het opbouwen van een nieuwe relatie moeten de ex-partners tot 

een nieuwe en bevredigende relatie komen in verband met de wederzijdse verantwoordelijkheid voor 

kinderen. (Dingelhoff-Lehr, 1986, p. 34) 

Ook voor de ex-partner kan het nieuw samengesteld gezin een moeilijkheid betekenen. Hij kan de 

komst van de nieuwe partner van de vroegere echtgenoot als bedreigend ervaren. Deze opstelling 

kan de houding van de kinderen ten opzichte van de nieuw gekomen stiefouder sterk beïnvloeden. 

Als hier, op het vlak van de acceptatie, wrijvingen optreden, dan zal dat de relatie van de nieuwe 

partners onder druk zetten. (Van de Voort, e.a., z.j., z.p.) 

4.1.2 Soorten samenwerking 

Er zijn vier verschillende soorten van samenwerking tussen de ex-partners. Ten eerste heb je het 

coöperatieve co-ouderschap. Als een voormalig echtpaar erin slaagt om goed samen te werken is 

co-ouderschap de beste regeling. Dat betekent dat ze eraan moeten werken om de relatie prettig en 

harmonieus te houden en dat ze het welzijn van hun kind of kinderen als gemeenschappelijk doel 

moeten hebben. (Bray & Kelly, 1999, p. 240-241) 

Regelmatig komen mijn ex-man en ik samen om over de opvoeding van de kinderen te praten. Wij proberen op deze 

manier de regels die bij ons thuis en bij zijn thuis gelden op elkaar af te stemmen.  
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Ten tweede heb je het parallel ouderschap. Dit is een realistischer model voor veel gescheiden 

ouders. Dit wordt vaak gezien als de standaard bezoekregeling. Er wordt mee bedoeld dat de 

gescheiden moeder en de gescheiden vader de ouderrol allebei op een manier vervullen die hen past 

zonder er met elkaar over te praten. (Bray & Kelly, 1999, p. 241) 

“Voor ons geldt: bij ons thuis telt niet wat de ex-partners zeggen of doen. Natuurlijk brengen de kinderen van bij de 

ex-partners verhalen en ambetantigheden mee. Wij luisteren wel steeds naar de verhalen, maar proberen hierbij toch 

voldoende afstand te houden.” (Janssens, e.a., z.j., p. 52.) 

Ten derde heb je de bittere vijanden. Deze paren uiten hun meningsverschillen over de opvoeding 

van het kind door elkaar ofwel constant te bekritiseren ofwel de huid vol te schelden. Bittere 

vijanden spannen vaak rechtszaken tegen elkaar aan en hebben vaak problemen over de betaling van 

kinderalimentatie, bezoekregelingen en de voogdij over het kind. (Bray & Kelly, 1999, p. 242)  

Een veertienjarig meisje beschreef als volgt hoe het was om het kind van bittere vijanden te zijn: ‘Mijn maag draait om 

en het doet me pijn als mijn ouders de hele tijd ruziemaken. Ik kan niet eten en ik wil het liefst wegrennen en me 

verstoppen. Ik wou dat ze volwassen werden en eroverheen kwamen. (Bray & Kelly, 1999, p. 242)  

Tot slot heb je de ouders die hun kinderen nooit bezoeken. Een aanzienlijk aantal ouders heeft 

na de scheiding en het tweede huwelijk geen contact meer met hun kinderen. Hiervoor kunnen 

diverse redenen zijn. Dat de ene ouder afwezig is, wil echter niet zeggen dat hij geen invloed op het 

gezin heeft. Veel kinderen blijven het gevoel houden dat ze een sterke band met hun afwezige vader 

hebben en kunnen hem gaan idealiseren. (Bray & Kelly, 1999, p. 242) 

Een negenjarig jongetje blijft tegen de lerares maar over zijn vader praten en hij beschreef daarbij allerlei dingen die ze 

samen deden en de plannen die ze voor de toekomst hadden. Toen zij met zijn moeder sprak, zei ze dat haar zoon zijn 

vader al meer dan twee jaar niet had gezien en hem zelden telefonisch sprak. (Bray & Kelly, 1999, p. 243) 

4.1.3 De omgang met de kinderen  

Het feit dat er in het stiefgezin kinderen aanwezig zijn betekent in het algemeen dat er contacten 

blijven bestaan tussen de ex-partners. Zoals hierboven vermeld kunnen deze contacten probleemloos 

verlopen, maar zijn soms ook een bron van ergernis. Niet zelden proberen ze elkaar emotioneel te 

raken via de kinderen. (Boeykens, e.a., 1991 p. 24-25) 

Conflicten worden vaak krampachtig verborgen voor de kinderen die zelf voor een zware opgave 

staan. In het dagelijkse leven moeten zij zich tevreden stellen met een niet zelfgekozen stiefouder, 

terwijl hun eigen vader of moeder zich misschien met andere kinderen bezighoudt. (Boeykens, e.a., 

1991, p. 25) 

Als ze niet van hun stiefouder houden, dan zijn ze bang hun biologische aanwezige ouder teleur te 

stellen. Als ze van hun stiefouder houden, vrezen ze hun vertrokken biologische ouder ontrouw te 
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zijn. Het kind heeft dus haast van beide ouders de emotionele toestemming nodig om echt lid te 

worden van het stiefgezin. (Boeykens, e.a., 1991, p. 25) 

Een aantal kinderen wordt door de ex-partner naar het nieuw samengesteld gezin gebracht met de 

uitgesproken of niet uitgesproken opdracht te spioneren en te komen vertellen hoe het is in het 

nieuw samengesteld gezin. Sommige kinderen krijgen uitdrukkelijk de boodschap dat ze niet moeten 

(mogen) luisteren naar de stiefouder, en dat ze het nieuw samengesteld gezin gerust mogen 

boycotten. Hierbij is het kind natuurlijk niet gebaat.(Janssens, e.a, z.j., p. 52)  

Dit brengt vaak dubbelzinnigheid mee voor de kinderen. Het is dus duidelijk dat beide ouders zich 

achter één standpunt moeten kunnen plaatsen. De hulpverlener zal tijdens de gesprekken de ouders 

attenderen dat ze moeten trachten met de ouderpet op te kijken en te handelen en niet als ruziënde 

ex-partners. Hiermee wordt bedoeld dat de ouders moeten communiceren in functie van de kinderen 

en over concrete zaken zoals kerstmis. (Peters, 2003) 

4.1.4 Overleg 

Het is belangrijk dat er overleg gepleegd wordt over bezoekuren, schoolvakanties, financiën, 

enzovoort. Als de ex-echtgenoten redelijk met elkaar kunnen praten, zal dit overleg niet zo veel 

problemen opleveren, maar als er nog veel oud zeer is, dan is het vaak heel moeilijk om op een 

redelijke manier over deze zaken te praten. (Heffels, 1994, p. 20) De winst van dit overleg kan zijn, 

dat er niet negatief over beide huishoudens gepraat wordt; dat ze controleren wat kan en de 

beperkingen onder ogen zien; dat ze respect tonen voor de opvoedingsstijl van elkaar; dat 

machtstrijd voorkomen wordt en dat er uitwisseling plaats vindt. Maar het verlies van het 

partnerschap kan ook zoveel pijn en teleurstelling betekenen, dat van enige vorm van contact geen 

sprake is. (Van de Voort, e.a., z.j., z.p.) 

4.1.5 De invloed van de relatie tussen ouders en stiefouders op de kinderen.  

Regelmatige contacten met de niet-inwonende ouder heeft in de eerst jaren van het leven in een 

stiefgezin een gunstige invloed op de ontwikkeling van het kind. Deze invloed neemt echter in de 

loop van de tijd af. Jongens en meisjes die in stiefgezinnen leven die al vier of vijf jaar bestaan – dat 

wil zeggen gezinnen waarin de stiefouder - stiefkindrelatie de tijd heeft gehad om zich te ontwikkelen 

- lijken regelmatige bezoeken van de biologische ouder noch een negatieve, noch een positieve 

invloed te hebben. (Bray & Kelly, 1999, p. 104)  

Een tweede belangrijk punt is dat kritiek van de ouder en de stiefouder op de andere ouder een 

negatief effect heeft op het gevoel van eigenwaarde van een kind dat zich sterk met zijn niet-

inwonende ouder identificeert. (Bray & Kelly, 1999, p. 104-105)  
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Joris hoort de volwassenen in het stiefgezin kritiek op zijn biologische vader geven. Hij denkt nu: ‘Ze houden niet van 

hem, dus houden ze ook niet van mij’. (Bray & Kelly, 1999, p. 105)  

Een derde verklaring is dat een kind door het regelmatige contact met de niet-inwonende ouder 

minder gelegenheid heeft om met vrienden aan activiteiten (bijvoorbeeld sporten) deel te nemen die 

het gevoel van eigenwaarde bevorderen. (Bray & Kelly, 1999, p. 105)  

De laatste factor die de relatie van het kind met de niet-inwonende ouder beïnvloedt is de chronische 

vijandigheid tussen de biologische ouders. De spanning die daarvan het gevolg is, veroorzaakt 

verdriet en verwarring bij het kind dat het gevoel heeft dat er van twee kanten aan hem of haar wordt 

getrokken. Vaak uiten deze gevoelens van pijn en verwarring zich in slechte schoolprestaties en 

onaangepast (en dikwijls destructief) gedrag. (Bray & Kelly, 1999, p. 105)  

Regelmatig contact heeft waarschijnlijk een gunstig effect op de ontwikkeling van het kind, als er aan 

drie voorwaarden wordt voldaan. (Bray & Kelly, 1999, p. 105)  

 Het kind moet zich vrij tussen het stiefgezin en het niet inwonende ouder kunnen bewegen. 

Niet-inwonende ouders stellen dit op prijs omdat ze hun kinderen dan vaak kunnen zien en 

kinderen vinden dit prettig omdat ze zich vrijelijk tussen de moeder en de vader kunnen 

bewegen zonder last te hebben van beschuldigende blikken en vragen.  

 Ouders dienen in het bijzijn van het kind geen ruzie te maken 

Ouders die vijandig tegenover elkaar staan, kunnen conflicten tot een minimum beperken door 

elkaar niet persoonlijk te ontmoeten. Opgekropte gevoelens van de ouders die het kind bang 

maken als ze worden geuit, kunnen gemakkelijker worden beheerst als de communicatie tussen 

de niet-inwonende ouder en het stiefgezin telefonisch, of nog minder persoonlijk, schriftelijk 

verloopt. Een andere manier waarop ouders conflicten kunnen vermijden, is door een 

overeenkomt te sluiten. Het echtpaar belooft dat het de niet-inwonende ouder in het bijzijn van 

het kind niet zal bekritiseren en de niet-inwonende ouder belooft hetzelfde. 

 Ouders dienen elkaars waarden en regels te respecteren 

Deze voorwaarde is het moeilijkste om te voldoen. Twee mensen die het binnen hun huwelijk 

niet met elkaar eens konden worden, zullen het ook niet eens worden over opvoedingskwesties 

na de echtscheiding. 

4.2 De directe omgeving 

4.2.1 Algemeen 

Nieuw samengestelde gezinnen hebben het niet gemakkelijk om een eigen identiteit te verwerven in 

hun omgeving. Dit komt doordat zij weinig erkenning krijgen doordat hun nieuw gezin nog altijd 
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niet als ‘normaal’ gezien wordt. Wanneer mensen huwen en een gezin stichten, worden hierbij weinig 

vragen gesteld. Een nieuw samengesteld gezin moet zich steeds opnieuw bewijzen en verantwoorden 

naar de omgeving toe, in de eerste plaats naar de ex-partners maar ook naar familie, vrienden, buren 

en anderen. (Mertens, 1998, z.p.) 

4.2.2 Vrienden 

Niet zelden raakt een nieuw samengesteld gezin de hele vroegere vriendenkring kwijt of wenst men 

deze niet te behouden. Ze staan dan voor de opgave een nieuwe vriendenkring uit te bouwen.  

‘Mijn vriend en ik verlieten onze toenmalige partner om te gaan samenwonen. Natuurlijk was de maatschappelijke 

afkeuring massaal. Wij waren ook op slag al onze vrienden kwijt. Wij voelden ons heel erg geïsoleerd. En – eerlijk 

gezegd – er waren dagen dat wij blij waren dat de kruidenier ons nog vriendelijk aansprak. (Janssens , e.a., z.j., p. 

55) 

Zoals hierboven beschreven komen ouders vaak in een isolement terecht. Steun en erkenning van 

gelijkgezinden is dan wenselijk om het in deze moeilijke beginfase vol te houden. Het al of niet 

krijgen van erkenning is in hoge mate afhankelijk van de manier waarop enerzijds de echtscheiding 

verlopen is maar anderzijds ook de wijze waarop het nieuwe gezin werd samengesteld. Wanneer de 

vrienden het zeer moeilijk hebben om de breuk van de vorige relatie te accepteren of wanneer 

echtscheiding sociaal niet aanvaard wordt, hoeft diegene die een nieuwe relatie aangaat op weinig 

steun en sympathie te rekenen. Zeker de partner die de beslissing genomen heeft om de relatie te 

verbreken, dreigt in een geïsoleerde positie terecht te komen. De sterke loyaliteitsgevoelens ten 

opzichte van de vroegere partner maken elke aanvaarding van de nieuwe partner onmogelijk. Soms 

zwakt de tijd de scherpe kantjes wat af. Soms brengt de geboorte van een kind in het nieuw 

samengesteld gezin soelaas. De sterke identificatie met het kerngezin is hier niet altijd vreemd aan, 

waarbij er opgelet moet worden dat stiefkinderen ook aandacht krijgen in de contacten met het 

stiefgezin. Partners in een nieuw samengesteld gezin ervaren ook zeer sterk dat de omgeving 

voortdurend blijft refereren naar de vorige relatie. Dit is niet alleen moeilijk voor de ene partner die 

zich niet erkend voelt in zijn of haar keuze voor een nieuwe relatie maar ook voor de andere partner 

die genegeerd wordt. (Mertens, 1998, z.p.) 

‘Wanneer ik met mijn vrouw op straat loop, kom ik geregeld vroegere vrienden of kennissen tegen. ‘Mark, hoe gaat het 

nog met jou, en hoe stelt je vrouw het nog?’ Zij bedoelen hiermee niet Ann, die naast me loopt en waarmee ik twee jaar 

geleden getrouwd ben, maar Marie, mijn ex-vrouw, waarvan ik gescheiden ben. Ann staat er dan echt voor spek en 

bonen bij. Nochtans kregen ze allemaal onze trouwaankondiging; het is dus niet dat ze het niet weten. (Janssens, 

e.a., z.j., p. 56) 

Naast het feit dat je vrienden kunt verliezen kunnen deze ook een belangrijke bron van sociale steun 

zijn. Hoe dan ook is dit een niet veel gebruikte bron van steun in een nieuw samengesteld gezin. Dit 

komt doordat ze al eens ‘gezichtsverlies’ geleden hebben door hun echtscheiding. Nu willen het 
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gezin de relationele en huishoudelijke problemen verdoezelen en zich zo afwenden voor een veel 

gevreesde tweede scheiding. Op deze manier willen ze verschijnen als een succesvol nieuw gezin 

voor de buitenwereld.  

4.2.3 Familie 

Beide partners kunnen vrienden na een relatiebreuk kwijtraken maar familie blijft je steunen. Toch 

krijgen nieuw samengesteld gezin regelmatig negatieve reacties van familieleden zoals ‘Je wist toch 

waar je aan begon’. 

Voor kleinkinderen kunnen een paar extra grootouders plezant zijn als dat leuke contacten, nieuwe 

ervaringen en extra nieuwjaarscadeautjes met zich meebrengt. Ook kunnen die extra grootouders 

soms moeilijke situaties vergemakkelijken. (Janssens, e.a., z.j., p. 22) 

Het zorgt voor problemen als die grootouders gaan stoken of de stiefkleinkinderen niet aanvaarden 

en niet gelijk behandelen.  

‘Ik en mijn zus kregen met Nieuwjaar een enveloppe van ons oma en opa Brussel met 5 euro erin. Peter en Frank, 

mijn stiefbroers, kregen een enveloppe met 20 euro erin. Mama en Piet, mijn stiefpapa, hadden er in de auto ruzie over. 

Toen wij thuis kwamen heeft Piet al het geld eruit gehaald en ieder kreeg 12,5 euro. Maar de sfeer was verpest. 

(Janssens, e.a., z.j., p .23) 

Ook voor de grootouders kan het een dramatische verandering zijn als hun kinderen scheiden en 

hun kleinkinderen in een nieuw samengesteld gezin terechtkomen. Zij zien hun kleinkinderen vaak 

nauwelijks als zij bij hun vroegere schoondochter (schoonzoon) verblijven waardoor hun band 

zwakker wordt. Dit is spijtig want de grootouders hebben een psychologische invloed die niet 

onderschat mag worden. Een regelmatig contact kan veel betekenen, ook al het feit dat ze rustig de 

tijd hebben om te luisteren en belangstelling te tonen, kan wonderen doen. Een voorwaarde is wel 

dat ze open staan voor en inzicht hebben in de specifieke problemen van de huidige jeugd 

(seniorennet, 2003, z.j., z.p.) 

Grootouders hebben steeds recht op omgang met hun kleinkinderen. De rechtspraak  zegt dat het 

om een eigen recht gaat los van het omgangsrecht van de ouders. Om een omgangsrecht te bekomen 

moeten de grootouders geen bijzondere reden kunnen inroepen. De uitoefening van het 

omgangsrecht kan hen evenwel ontzegd worden op grond van een criterium in het belang van het 

kind. (familierecht, 2003, z.j., z.p.) 

375 bis BW: De grootouders hebben het recht persoonlijk contact met het kind te onderhouden. Datzelfde recht kan 

aan ieder ander persoon worden toegekend, indien hij aantoont dat hij met het kind een bijzondere affectieve band heeft. 

Bij gebreke van een overeenkomst tussen de partijen, worden over de uitoefening van dat recht in het belang van het 

kind op verzoek van de partijen of van de procureur des Konings beslist door de Jeugdrechtbank.  
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Vaak is het ook het geval dat de familie een belangrijke bron van steun vormt. Een goed 

functionerend familienetwerk accepteert en helpt hen wanneer moeilijkheden zich voordoen 

(bijvoorbeeld: kinderzorg, kinderkleding, emotionele energie en bekwaamheid).  

4.3 De samenleving 

Onze samenleving weet niet altijd goed om te gaan met nieuw samengestelde gezinnen. In hun 

hunkering om een volwaardig gezin te zijn, stoten partners voortdurend tegen muren. De cultuur 

definieert stiefgezinnen nog altijd buiten de norm. (Mertens, 1998, z.j.,  z.p.)  

4.3.1 School 

Er wordt niet altijd voldoende rekening gehouden met de eigen plaats, eigen moeilijkheden of eigen 

identiteit van het nieuw samengesteld gezin. (Mertens, 1998, z.j., z.p.) Scholen zouden op de eerste 

plaats moeten verzekeren dat de ondersteuning die zij bieden aan leerlingen en ouders de 

verscheidenheid aan gezinsvormen weerspiegelt, en dus niet eenvoudig veronderstellen dat al hun 

leerlingen opgroeien in een traditioneel kerngezin. (Janssens, e.a., z.j., z.p.) 

Op administratief vlak houdt dit op de eerste plaats in dat de school op een accurate en discrete 

manier gegevens (over de gezinssituatie) van de leerlingen bijhoudt. Daarnaast kunnen er intern 

afspraken gemaakt worden over bepaalde procedures die de school volgt als zij geconfronteerd 

wordt met leerlingen uit nieuwe gezinsvormen, alsook afspraken met betrekking tot de 

communicatie naar (beide) ouders toe. Ook organisatorische maatregelen kunnen aan bod komen, 

bijvoorbeeld dat er rekening gehouden wordt met het aantal nieuwjaarsbrieven die kinderen willen 

schrijven. Bij het aanbieden van leerboeken en (leer)activiteiten is het belangrijk ook aandacht te 

hebben voor de variatie aan gezinsvormen waarin leerlingen opgroeien (Janssens, e.a., z.j., z.p.) 

Het verdient aanbeveling, ook leerkrachten op scholen inzicht te geven in het fenomeen 

stiefgezinnen. Ze hebben over dit onderwerp tijdens hun opleiding bijna niets geleerd. Daardoor zijn 

er weinig op verdacht, hoeveel kinderen in hun klas in een stiefgezin leven. Kinderen willen daar 

namelijk niet over praten – ze willen liefst net zo ‘normaal’ zijn als de anderen. Maar het is erg 

belangrijk dat dit onderwerp in de klas bespreekbaar wordt gemaakt. Als er gevraagd wordt wie er 

twee vaders of twee moeders heeft, dan zou een kind niet verkrampt hoeven te raken bij het idee dat 

hij maar één tekening mag maken voor moeder- of vaderdag. Ze kunnen dan vrijuit praten over het 

feit dat ze bij twee huishoudens horen en hoeven niet zo krampachtig hun best te doen om de 

werkelijke situatie verborgen te houden. (De Jong -Kruiswijk, 1985, p. 65-66) 

Niet alleen in scholen wordt er onvoldoende rekening gehouden met nieuw samengesteld gezin maar 

ook in andere organisaties en instellingen zoals clubs en jeugdbewegingen. 
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4.3.2 Beleid 

Volgens Sabine Peters, psychologe van het CLB in Genk, zijn er grote tekortkomingen binnen het 

beleid. In de eerst plaats zouden juristen meer rekening moeten houden met de uitvoerbaarheid van 

hun vonnis. Zo krijgt bijvoorbeeld een vader zijn kinderen woensdagnamiddag toegewezen. In de 

meeste gevallen moet hij dan gaan werken waardoor hij nog geen tijd met hen kan doorbrengen. 

Vaak worden dan de kinderen bij hun grootouders gebracht.  

Daarnaast wordt er te weinig rekening gehouden voor de hulpverlening. Werken met een nieuw 

samengesteld gezin is zeer arbeids- en tijdsintentief omdat je werkt met complexe gezinsvormen. 

Vaak krijgen hulpverleners deze tijd niet.  

De stiefouders verkeren in een non-positie. Ze kunnen niet steunen op een juridisch verankerd recht, 

hoezeer ze dat ook zouden verdienen. Ze hebben alleen plichten en geen rechten. Stiefouders blijven 

‘vreemden’ voor de kinderen van hun partner en zijn in die zin gerechtigd zich terughoudend op te 

stellen. Hetzelfde geldt voor kinderen ten aanzien van hun stiefouder. (Van Haegendoren, 1997, p. 3)  

4.4 Besluit 

Doordat er kinderen zijn, betekent dat dit er nog contact is met ex-partners. Soms verloopt deze 

communicatie probleemloos maar in de meeste gevallen gebeurt dit moeizaam, met getouwtrek van 

de kinderen. Dit maakt de echtscheiding en komst van het nieuw samengesteld gezin nog moeilijker 

voor het kind om dit te verwerken en ermee om te gaan. Daarom is het een goede zaak als er overleg 

gepleegd wordt tussen de ex-partners zodat ze dezelfde regels erop na kunnen houden.  

Daarnaast zijn er nog de vrienden en familie die vaak oordelend kijken naar het nieuw samengesteld 

gezin. Hierdoor moeten zij zich blijven bewijzen en dit vormt een zware last. Hiernaast kunnen deze 

mensen ook een vorm van steun zijn. Voor grootouders kan deze nieuwe samenlevingsvorm een 

dramatische verandering zijn. Zij zien hun kleinkinderen nauwelijks waardoor hun band verzwakt.  

Ondanks het feit dat stiefgezinnen vaker voorkomen, lijkt het dat de maatschappij er nog niet 

voldoende is op afgestemd. Scholen denken nog te vaak dat al hun leerlingen in kerngezinnen wonen 

wat soms heel wat problemen kan meebrengen voor de kinderen. In het beleid zijn grote 

tekortkomingen. Zij houden nauwelijks rekening met de uitvoerbaarheid van hun regelingen en met 

de complexiteit en arbeidsintensiviteit voor de hulpverlening.  
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5 HANDELINGSPLAN 

In dit hoofdstuk passen we het contextuele denken en het systeemdenken toe op het werken met 

nieuw samengestelde gezinnen, en werken we een spelvorm voor kinderen van nieuw samengestelde 

gezinnen en een vormingssessie uit. Met deze handelingsontwerpen willen we maatschappelijk 

werkers mogelijke richtlijnen geven zodat zij op een adequate manier - afgestemd op de noden en 

behoeften van hun cliënten en hun specifieke situatie - nieuw samengestelde gezinnen kunnen 

begeleiden.  

5.1 Het contextuele denken 

Het contextuele gedachtegoed van Ivan Boszormenyi-Nagy is doorgedrongen tot het brede terrein 

van het welzijnswerk. Dagelijks krijgen hulpverleners heel concreet en heel acuut te maken met 

vragen rond verbindingen en breuken in familiale banden en steeds terugkerende problematieken 

over de generaties heen. Hulpverleners hebben dan ook nood aan een kader en een visie die hen 

aangrijpingspunten bieden om zich desondanks toch steeds opnieuw in te zetten te midden van deze 

schijnbare uitzichtloosheid. Er is nood aan een methode die inhouden, instrumenten en houdingen 

aanreikt aan welzijnswerkers, hulpverleners op de eerste lijn. Het contextuele denken biedt een 

belangrijke respons en de nodige ankerpunten om in de complexiteit van het werkterrein constructief 

te blijven handelen.  

In dit seminarie willen wij het contextuele denken als werkmethode structureren aan de hand van een 

korte theoretische uiteenzetting en uitgewerkt stappenplan. Een stappenplan als leidraad voor 

maatschappelijk werkers in het werken met nieuw samengestelde gezinnen. Hiervoor hebben wij ons 

vooral gebaseerd op het boek ‘Het contextuele denken. Een methodiekontwikkeling voor het 

welzijnswerk’ van Marleen Heylen en Kris Janssens. 

5.1.1 Theoretisch kader 

In deze paragraaf worden enkele theoretische aspecten kort verduidelijkt die een belangrijk element 

zijn binnen het contextuele denken en die meermaals in ons stappenplan gebruikt worden. 

5.1.1.1 Het genogram 

Het genogram is in oorsprong en in de letterlijke betekenis van het woord een stamboom. Aan de 

hand van dit werkinstrument kan een schematisch overzicht van verwantschappen, de feitelijke 

samenstelling van een gezin, en de ruimere familie van herkomst over meerdere generaties 

weergeven worden. Het geeft een nauwkeurig overzicht van onder andere feiten, namen, van 
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geboorte- en sterfdata, huwelijks- en scheidingsdata. Al deze gegevens worden door middel van 

symbolen en codes in kaart gebracht.3 (Heylen, e.a., 2001, p. 116) 

5.1.1.2 De vier dimensies 

Nagy en zijn medewerkers waren op zoek naar een omvattende en sobere categoriale ordening van 

alle behoeften, kenmerken, levensbelangen en relationele samenstellingen van alle leden van een 

bepaalde familie. (Heylen, e.a., 2001, p. 44) Het resultaat hiervan is een opdeling van de relationele 

werkelijkheid in vier fundamentele dimensies die niet los van elkaar staan en elkaar beïnvloeden en 

vervormen zodat telkens een ander beeld van éénzelfde menselijke relationele werkelijkheid geboden 

wordt. (Heylen, e.a., 2001, p. 46) 

Dimensie van de existentiële feiten:  

Om het levensverhaal van mensen te begrijpen is het noodzakelijk om eerst naar de feiten te kijken 

die het bestaan van deze persoon beïnvloeden: de existentiële feiten. Het gaat om vaststelbare feiten 

(biologische, sociologische en financiële) die niet meer terug te schroeven zijn, juist omdat zij tot de 

realiteit (omgeving) van de persoon behoren of omdat ze nu eenmaal gebeurd zijn. (Vandersmissen, 

2003-2004, z.p) Deze objectiveerbare feiten hebben een belangrijke invloed op het leven van 

mensen.  

In deze dimensie dient men uit te gaan van datgene dat objectief, zwart op wit kan vastgesteld 

worden. Elke vorm van interpretatie, waardering of afkeuring, subjectieve beleving dient geweerd te 

worden. (Heylen, e.a., 2001, p. 48)  

Dimensie van de individuele psychologie: 

Binnen deze dimensie gaat het om de innerlijke beleving van elk individu: zijn interpretaties, emoties, 

verlangens, waarden, normen, zijn wijze van verwerken. Elke persoon benadert immers vanuit zijn 

eigen betekeniskader de werkelijkheid. (Vandersmissen, 2003-2004, z.p) Niet de feiten, maar de 

manier waarop het individu deze feiten waarneemt, ervaart, voelt, interpreteert en kadert in zijn 

belevingswereld, staan centraal. (Heylen, e.a., 2001, p. 50)  

Dimensie van de interacties: 

Hiertoe zal de contextuele hulpverlener aandacht moeten hebben voor de vaak niet direct zichtbare 

interactiepatronen (grensconflicten en coalitievorming) die opduiken op het moment dat mensen in 

systemen (gezinnen, groepen) met elkaar leven. (Vandersmissen, 2003-2004, z.p)Dimensie van de 

relationele ethiek: 

                                                   

3 Bijlage 2: Symbolen en codes van het genogram. 
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Deze dimensie is de eigenlijke contextuele dimensie waarin de hulpverlener op zoek gaat naar het 

‘waarom’ van de relaties en de onderliggende relationele motieven binnen het gezin die het 

menselijke gedrag in beweging zetten. (Heylen, e.a., 2001, p. 52) 

De andere dimensies hebben invloed op de relationele ethiek en zijn er niet van los te koppelen. Dit 

maakt dat de ene dimensie niet belangrijker is dan de andere. Een benadering die zich beperkt tot de 

feiten van de eerste dimensie laat een heleboel andere kansen en mogelijkheden onbenut om de 

werkelijke draagwijdte van de problemen bespreekbaar te maken. Plaats geven aan de overige 

dimensies kan het welzijn van de cliënt op fundamentelere basis bevorderen en zo het ontstaan van 

verdere problemen voorkomen. (Heylen, e.a., 2001, p. 24) 

Binnen deze dimensie komen begrippen als loyaliteiten en rechtvaardigheid in de relatie meermaals 

ter sprake. 

5.1.1.3 Loyaliteiten 

Zoals hierboven al vermeld, is één van de basisconcepten binnen het contextuele denken het begrip 

loyaliteit. Hiermee wordt de getrouwheid aan een bepaalde verplichting of verbintenis aangeduid. 

Loyaal handelen wil dan zeggen dat mensen oprecht en trouw hun verbintenissen nakomen. 

(Vandersmissen, 2003-2004, z.p.) 

Soorten loyaliteiten (Heylen, e.a., 2001, p. 56)  

Existentieel verbonden loyaliteit: Door de biologische band van conceptie en geboorte zijn 

kinderen aan hun ouders verbonden en omgekeerd. Deze band is zeer duurzaam, zelfs bij zeer sterke 

tegenkrachten of conflicten (bijvoorbeeld bij scheiding), en hij vormt één compacte relationele 

verbondenheid van het kind met zijn vader en zijn moeder.  

Verworven loyaliteiten: Ontstaan doordat mensen die niet door bloedverwantschap verbonden 

zijn, zich betrouwbaar en verdienstelijk opstellen in relaties (bijvoorbeeld stiefouders).  

Primaire of verticale loyaliteit: Tussen de elkaar steeds opvolgende generaties zijn verticale 

loyaliteiten ingebed. Het is de asymmetrische, onomkeerbare relatie tussen ouder en kind. (Van den 

Eerenbeemt, e.a., 1983 p. 31) 

 

Secundaire of horizontale loyaliteit: Relaties waarbij de betrokkenen op voet van gelijkheid staan, 

wederzijdse verplichtingen en rechten. Bijvoorbeeld de relatie tussen broers en zussen, de relatie 

tussen echtgenoten, partners. (Van den Eerenbeemt, e.a., 1983, p. 31) 

Loyaliteitsconflicten 

Kinderen hebben met loyaliteitsconflicten te maken wanneer ze onder druk gezet worden om 

tussen hun ouders te kiezen. Hoewel gescheiden ouders hun kinderen moeten toestaan met hen 



Nieuw Samengestelde Gezinnen  44    

allebei een even nauwe band te hebben, geven ze de kinderen meestal te verstaan dat ze de kant van 

één van de ouders moeten kiezen. Soms uiten de ouders zich openlijk, maar meestal bedekt, zonder 

zich daar zelf van bewust te zijn. In beide gevallen is het pijnlijk voor de kinderen, omdat intimiteit 

met de ene ouder dan automatisch inhoudt dat ze de andere ouder ontrouw zijn. (Teyber, 1996, p. 

211)  

5.1.2 Stappenplan 

In deze paragraaf wordt stap voor stap weergegeven hoe je binnen je stageplaats op een efficiënte en 

effectieve manier kunt werken met nieuw samengestelde gezinnen, gebruikmakend van het 

contextuele denken.  

Stap 1: Kijken of en hoe de stageplaats het contextuele denken toepast in het werken met nieuw 

samengestelde gezinnen. 

 Op welke wijze past de organisatie het contextuele denken toe? 

 Hoe verloopt dit? Wat zijn de moeilijkheden, de knelpunten? 

 Dienen er wijzigingen aangebracht te worden? 

 Wordt er voldoende rekening gehouden met de specifieke situatie van de cliënten (zorg op 

maat)? 

Stap 2: Bespreken met stagebegeleidster/collega’s 

 Hoe wil ik het contextuele denken toepassen? 

 Wat wil ik veranderen en hoe? 

Stap 3: Afwegen en kiezen van een werkinstrument 

 Met de collega’s nagaan welk werkinstrument het meest effectief en efficiënt is. 

 Welk instrument past het beste bij die specifieke cliëntsituatie? 

 Kiezen en uitwerken van een methodisch instrument: 

1. Het genogram als methodisch instrument  

Functies en doelen van het genogram: (Heylen, e.a., 2001, p. 123-128) 

 Communicatiemiddel tussen cliënten en hulpverlener, tussen hulpverleners onderling 

 Instrument van verslaggeving 

 Beeldverhaal  

 Instrument van meerzijdige partijdigheid  

Doelen betreffende de cliënt: (Overgaauw, 1999, p. 40):  

 Erkenning van en inzichtsgeving voor het feit dat het nieuw samengesteld gezin zo overgolvend 

aanvoelt. 
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 Onderscheiding van diverse subgroepen rond het nieuw samengesteld gezin met hun leeftijden. 

Dit werkt verhelderend bij het ontstaan van bepaalde problemen.  

 De weergave op papier geeft ouders een gevoel van overzicht en controle.  

2. Werken met duplopopjes 

Functies en doelen van het werken met duplopopjes (Heylen, e.a., 2001, p. 138-140): 

 Het in kaart brengen van het gezin, de familie en belangrijke betrokkenen over generaties heen.  

 Het benoemen van de onderlinge relaties tussen de verschillende leden.  

 De evoluties van de relaties in kaart brengen. 

 Het bevorderen van de dialoog tussen cliënt en hulpverlener door hun faciliterend en 

uitnodigend karakter.  

 Uitdrukking gegeven aan emoties wanneer woorden ontoereikend zijn.  

 Een ideale manier om met kinderen en minder verbaalvaardige jongeren en volwassenen te 

werken.  

Stap 4: Het toepassen van de gekozen werkvorm: 

1. Het genogram als methodisch werkinstrument: 

-Intake- of exploratiefase: 

 Hulpverlener legt de werking van het genogram uit. 

 Cliënt en hulpverlener verkennen samen het probleem van de cliënt door middel van 

vraagstelling.  

 Hulpverlener en cliënt stellen samen een eerste genogram op. 

 De hulpverlener situeert dit probleem in de ruimere context. 

 De hulpverlener schat de kwaliteit van relaties in. 

 Hulpverlener en cliënt sporen samen gezonde constructieve relaties op. 

Dit genogram wordt gekopieerd en dient verder als basis voor alle ontwikkelingen en aantekeningen 

tijdens het hulpverleningsproces. 

Aandachtspunten bij het stellen van vragen bij het opstellen van een genogram (Heylen, e.a., 2001, p. 

124):  

 Een gepaste timing en een zorgvuldig aanbrengen van de vragen. 

 Een genogram is nooit voor eens en voor altijd af; het evolueert mee in het groeiproces van de 

ontwerper. 

 Erkenning geven aan de cliënt voor het vertrouwen dat hij in de hulpverlener stelt door het 

beantwoorden van vragen en het vertellen van levensgeschiedenissen. 

 De hulpverlener moet zich bewust zijn van de wenselijkheid en de constructiviteit van bepaalde 

vragen over de levensgeschiedenis van de cliënt in relatie met relevante anderen. 
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-Contractfase (Heylen, e.a., 2001, p. 124)  

 Hulpverlener en cliënt stellen een werkplan op om tot een constructie van contract over te 

gaan.  

 Hulpverlener en cliënt brengen doelstellingen op lange en korte termijn aan op het genogram 

(aangaan van dialoog met vader/moeder/ex-partner, werken aan het ontschuldigingsproces en 

loyaliteitsconflicten,...) 

Het genogram van de vorige fase dient als vertrekpunt.  

-Actiefase 

Het genogram fungeert in deze fase als: 

  Een leidraad bij elke stap.  

Het is een middel om niet te verdwalen en voorzien te zijn op de moeilijkheden en mogelijkheden 

om op een gepaste en getimede manier actief op weg te gaan in de complexiteit van menselijke 

relaties. (Heylen, e.a., 2001, p. 124) 

Waar liggen de loyaliteitsconflicten, welke soort loyaliteit, in welke volgorde dient er aan de relaties 

gewerkt te worden,… 

-Algemeen bij het werken met een genogram:  

In het werken met ouders en kinderen in scheidingssituaties en in de context van nieuw 

samengestelde gezinnen, is het bijzonder ongepast om te werken met het klassieke genogram. De 

tekening geeft dan het volgende beeld: 

 

                               S: 1997 

 

 

In deze tekening koppelt het feit van de scheiding, de kinderen los van hun verbondenheid (verticale 

loyaliteit) met hun beide ouders. 

In de onderstaande tekening wordt de verbondenheid met vader en moeder benadrukt, ook bij 

scheiding van de partners. Onderstaande mogelijkheid is dus de beste daar zij de blijvende 

verbondenheid met beide ouders weergeeft. (Heylen, e.a., 2001, p. 155) 
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                                               S: 1997                                                    H:2003 

 

 

 

 

Werken met kleuren: Door het werken met kleuren kan men de relaties tussen de leden van het 

nieuw samengestelde gezin onderling en de relaties met de ex-partner duidelijk visueel voorstellen. 

(Heylen, 2003) 

Figuur 1: De relaties binnen het kerngezin 

  

                                                                                               

       S: 1997 

 

 

 

 

 

 

Rood: Primaire of verticale loyaliteit:  

Groen: Secundaire of horizontale loyaliteit 

Paars: Breuk 

 Opmerking: De relatie tussen de ex-partners kan zich op twee manieren uiten. Ofwel is er geen contact meer of een 

slecht contact (paars), ofwel verloopt het contact tussen de twee ex-partners nog goed (groen). 

Ook de primaire relaties kunnen verslechteren. Er kan een conflictueuze relatie of een breuk ontstaan.  

 Figuur 2: De relatie tussen de kinderen en de stiefvader. 

 

 

                                                 H: 2003                   

                                                          



Nieuw Samengestelde Gezinnen  48    

                                                                                                   H:2003  

       S: 1997 

 

 

 

 

 

Blauw: Gedwongen loyaliteit 

Roze: Verdiende loyaliteit 

Opmerking: De relaties tussen kinderen en stiefouder kunnen doorheen de tijd veranderen. Wat eerst 

een gedwongen loyaliteit is, kan later een verdiende loyaliteit worden. 

 

2. Werken met duplopopjes: 

-Exploratie –en contractfase (Heylen, e.a., 2001, p. 139): 

 De hulpverlener legt de werkwijze van de duplopopjes uit aan de cliënt. 

 De hulpverlener zorgt ervoor dat de cliënt door middel van de popjes zijn familiestructuur kan 

uitbeelden. 

 De hulpverlener stelt relevante en gerichte vragen waardoor de cliënt zijn familiestructuur en de 

onderlinge relaties kan weergeven met de popjes.  

 De cliënt verbaal laten benoemen wat er zich afspeelt bij de popjes.  

 De cliënt geleidelijk los laten komen van de popjes zodat hij een gesprek over zichzelf kan 

voeren met de hulpverlener los van de popjes. De hulpverlener zorgt ervoor dat ook de 

hulpbronnen en positieve relaties in kaart worden gebracht.  

 

-Actiefase (Heylen, e.a., 2001, p. 140): 

 

 De hulpverlener gaat samen met de cliënt de popjes plaatsen, wegzetten, verschuiven, 

herpositioneren en in dialoog brengen met andere popjes. De evolutie van de relaties tussen de 

leden van een nieuw samengesteld gezin wordt weergegeven. De factor tijd komt in beweging: 

de popjes kunnen de tijdsdimensie doorbreken door de posities in de tijd te laten evolueren.  

 De cliënt geeft zelf de popjes een plaats op tafel.  

 De hulpverlener let op de plaats die de cliënt geeft aan de popjes, de eventuele twijfels en 

aarzelingen bij het plaatsen, de wijze waarop hij de popjes zet, hoe ze zich situeren ten opzichte 

van elkaar. Dit levert belangrijke informatie op over de voorgestelde relaties.  
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 De hulpverlener kan ook het initiatief nemen om te popjes te zetten op aanwijzingen van de 

cliënt en de cliënt kan ingrijpen om veranderingen aan de brengen ter correctie of 

verduidelijking.  

 De hulpverlener biedt de mogelijkheid aan de cliënt om zijn emoties uit te drukken aan de hand 

van de popjes, wanneer de cliënt zijn gevoelens niet kan verwoorden.  

 De hulpverlener benoemt wat hij non-verbaal uitgedrukt ziet in de popjes. Op deze manier kan 

hij een taal aanleren aan de cliënt en kan hij woorden aanreiken om uitdrukking te geven aan 

gebeurtenissen en emoties.  

-Gebruik van duplopopjes tijdens het werken met de vier dimensies  

Dimensie van de feitelijke gegevens: (Heylen, e.a., 2001, p. 140) 

 De cliënt visualiseert de reële toestand door de popjes op tafel te plaatsen. De voorkeur wordt 

gegeven aan het neerzetten van een onderdeel van het genogram (bijvoorbeeld de samenstelling 

van het huidige gezin)  

 Doorheen het gesprek worden popjes verplaatst, bijgezet, weggehaald (bijvoorbeeld: stiefouder, 

stiefbroers en zussen die erbij komen of weggaan) 

 

Dimensie van de psychologie: (Heylen, e.a., 2001, p. 141) 

 De cliënt geeft een voorstelling van de verschillende betrokkenen aan de hand van de popjes. 

De cliënt kiest zorgvuldig de popjes uit die symbool staan voor de gezins- en familieleden. De 

kleding, de haarkleur,… elk detail symboliseert iets van wat de cliënt wil uitdrukken.  

 De hulpverlener stelt gerichte vragen of geeft aanvullende commentaar om de cliënt op weg te 

helpen om zichzelf uit te drukken via de popjes.  

 De cliënt krijgt de mogelijkheid om emoties visueel uit te drukken door afstand of nabijheid in 

de posities van de popjes, door popjes recht te zetten of te doen zitten, door niveauverschillen, 

door andere attributen toe te voegen zoals doekjes, touwtjes, stokjes.  

 De cliënt krijgt de mogelijkheid om de wenselijke situatie uit te beelden door middel van een 

toverstaf.  

 

Dimensie van de interactie: (Heylen, e.a., 2001, p. 142-144) 

 De cliënt geeft weer naar wie hij opkijkt, voor wie hij het meeste respect heeft, of hoe de 

machtsposities in het gezin liggen. Dit kan bijvoorbeeld door niveauverschillen op een 

eenvoudige manier aangetoond worden. Coalitievorming kan door middel van touwtjes of 

elastiekjes aangegeven worden.  

 De cliënt zet de diverse subsystemen neer zoals ze zich in de werkelijkheid voordoen.  

 De cliënt geeft weer hoe de communicatie tussen de leden verloopt. Dit krijgt vorm in de 

dialoog die de popjes voeren. Diertjes kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld het zwarte 

schaap, of de aap van de familie voor te stellen.  
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 Loyaliteitsconflicten worden zichtbaar gemaakt door middel van elastiekjes te gebruiken. Door 

de popjes te verankeren op een grondplaat van Duplo en aan de elastiekjes te trekken, kan men 

laten zien onder welke druk en tegendruk de kinderen gebukt gaan. Te hard trekken doet de 

popjes de grond onder hun voeten verliezen (de popjes schieten los) en ze worden in 

gekatapulteerd richting vader of moeder, maar telkens op een pijnlijke manier met kwetsuren en 

verlies tot gevolg.  

 

Dimensie van de relationele ethiek: (Heylen, e.a., 2001, p. 143) 

 Parentificatie wordt duidelijk gemaakt en kan vorm krijgen door het kinderpopje op een 

verhoog te plaatsen zodat het op gelijke hoogte of hoger komt dan het ouderpopje.  

 Er wordt erkenning gewekt voor de parentificatie, dit zowel door de hulpverlener maar ook 

vooral door de cliënt zelf door de eenzaamheid en wankelheid op die toren te benoemen. De 

cliënt ervaart en ziet zelf hoe moeilijk zijn positie wel is en hoe hij tussen siblings en 

leeftijdsgenoten bijzonder eenzaam is omdat hij niet op gelijke hoogte staat.  

De meerzijdige partijdigheid wordt bewaakt door elk popje naar de situatie te laten kijken en te laten 

benoemen wat het ervaart en ziet. Op deze manier kan er voorkomen worden dat cliënten deloyaal 

worden. Ook het ontschuldigingsproces kan op deze manier in gang gezet worden. Doordat de cliënt 

zich inleeft in elk popje dat naar de situatie kijkt, kan hij tegelijkertijd beter begrip ontwikkelen voor 

de gedragingen van elke betrokkene, waardoor ze menselijker worden. (Heylen, e.a., 2001, p. 142-

143) 

Stap 5: Evaluatie 

 Evaluatie met de deelnemers; zijn de doelstellingen bereikt? 

 Evaluatie met de collega’s die ook het contextuele denken hanteren.  

 Zelfevaluatie (Wat heb ik verkeerd gedaan? Wat moet beter en hoe kan ik dat doen? Wat zijn 

mijn sterke en zwakke punten?) 

 Aanpassingen doen op basis van de evaluatie. 

5.2 Het systeemdenken 

De verschillende hulpverleningsmodellen kunnen worden ingedeeld op basis van twee centrale 

paradigma’s 4: het persoonsgerichte paradigma en het wisselwerkingsparadigma.  

Het contextuele denken dat we in 5.1 hebben besproken is gebaseerd op het persoonsgerichte 

paradigma dat de oorzaak van de problemen in de persoon zelf legt. De klachten van een cliënt 

worden bekeken als gevolg van het niet goed functioneren van die persoon.  

                                                   

4 Een paradigma is het geheel van opvattingen, waarden en technieken enzovoort, die leden van één 
wetenschappelijke gemeenschap gemeen hebben. Vanuit dit paradigma worden verdere theorieën 
opgebouwd. (Kuhn, 1976, p. 207) 
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Het systeemdenken is gebaseerd op het wisselwerkingsparadigma dat uitdaagt om de werkelijkheid 

vanuit een andere hoek te bekijken. In tegenstelling tot het persoonsgerichte paradigma wordt hier 

de beïnvloeding tussen mensen centraal gesteld in het analyseren van moeilijkheden van mensen. 

(Mertens, 1997, p.13) De interacties tussen mensen die gekenmerkt worden door circulariteit worden 

beschreven. Er wordt hier niet meer gesproken van oorzaak maar van aandeel. In plaats van de 

waaromvraag stelt men hier de hoevraag. Het systeemdenken is dus een interpsychisch model die de 

communicatie tussen mensen wilt beschrijven. (Mertens, 1997, p. 16)  

In het eerste deel wordt een korte theoretische uitleg gegeven bij het systeemdenken en in het tweede 

deel proberen we een praktische toepassing te maken van deze theorie voor op de stageplaats. 

5.2.1 Theoretisch kader 

5.2.1.1 Een systeem 

De term ‘systeem’ duidt op het sociale systeem waar mensen deel van uitmaken. Een groep mensen 

kunnen we als een systeem beschouwen wanneer ze een gezamenlijk doel hebben en dit ook 

nastreven. Een systeem is een geheel, niet de som van zijn delen. Een systeem is een samenhangend 

en ondeelbaar geheel van elementen en hun onderlinge betrekkingen. Elk systeem maakt overigens 

weer eens deel uit van andere systemen. Het overkoepelende systeem wordt supra-systeem genoemd. 

Elk systeem heeft ook zijn componenten die we subsystemen noemen. (Mertens, 1997, p. 20) 

Binnen een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar. Gedachten, gedragingen en verwachtingen 

ontstaan immers in een wisselwerking met de anderen uit onze omgeving. Iedere persoon oefent 

immers invloed uit op anderen en wordt door anderen beïnvloed (circulariteit). De systeemtheorie 

gaat er dan ook vanuit dat je bent wie je bent door je omgeving: het gezin waar iemand van 

afkomstig is en zijn huidige relatienetwerk. (Psychologenassociatie, z.j., z.p.) 

Ook een systeem interageert voortdurend met zijn omgeving. Er is sprake van voortdurende 

instroming (input) en voortdurende uitstroming (output) van informatie. Er is beïnvloeding van 

buitenuit, daarom dat men spreekt van open systemen. 

5.2.2 Stappenplan 

In dit deel wordt een stappenplan uitgetekend met betrekking tot het werken met het 

systeemdenken, dat we eventueel op onze stageplaats kunnen toepassen. 

Stap 1: Nagaan of er op de stageplaats al gewerkt wordt met de systeemtheorie in het werken met 

nieuw samengestelde gezinnen. 

 Wordt het systeemdenken al toegepast in deze organisatie? 
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 Op welke wijze gaan ze hier mee om? 

 Wordt het systeemdenken gehanteerd als hun algemene werkwijze of zijn er maar een paar 

medewerkers die met deze theorie werken? 

 Wat zijn de sterke en zwakke punten in het werken met de systeemtheorie? 

Stap 2: Er wordt met de stagebegeleidster besproken hoe ik het systeemdenken kan hanteren. 

 Met welke instrumenten kan ik werken? 

 Wat staat de stageplaats mij toe in het werken met de systeemtheorie? 

Stap 3: Kiezen en afwegen van een werkvorm. 

Subsystemen identificeren 

Functie en doel van deze werkwijze: 

 Het is gemakkelijker de theorie te starten met een subsysteem. Op deze manier wordt het 

probleem voor de hulpverlener helder en concreet. 

 Voor de leden van het subsysteem duidelijk maken dat zij afzonderlijk ook activiteiten 

kunnen doen zonder dat daar het hele gezin bij betrokken dient te worden. 

 Wanneer er veranderingen gebeuren in het subsysteem dan gebeuren er ook veranderingen 

in andere subsystemen en in de hele gezinssituatie. Daarom kan de oplossing van een 

probleem beginnen met veranderingen binnen een subsysteem. 

Stap 4: De gekozen werkvorm toepassen 

Subsystemen identificeren 

Gesprek met de aanmeldende ouder 

 Analyseren van het probleem: Volgende vragen kunnen hierbij helpen: Welk gezin ben je? Hoe 

functioneert het nieuw samengesteld gezin? Hoe is de echtscheiding verlopen? Welke zijn de 

moeilijkheden en hoe gaan jullie ermee om?  

 De aanmeldende ouder leren kijken met de ouderpet op omdat er na de echtscheiding vaak een 

getrek en gesleur is aan de kinderen en er regelmatig slecht over de andere ouder gesproken 

wordt. De enige communicatie die nodig is, is in functie van de belangen van de kinderen. Ze 

moeten praten over concrete dingen waarmee de kinderen geconfronteerd worden zoals 

communiefeesten, Kerstmis, nieuwjaar, familiefeesten, overlijden van een grootouder,… Op 

deze manier gaat de communicatie vlotter verlopen en vallen de gevoelens over de partnerbreuk 

weg.5 Verder moet de hulpverlener zich neutraal opstellen. Beide ouders moeten erkend worden 

in hun rol als opvoeder. 

                                                   

5 Bijlage 3: Verschillende werkvormen in het werken met kinderen van nieuw samengestelde gezinnen. 
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 De ouder vertellen dat hij de andere biologische ouder wil ontmoeten. Meestal heeft de 

aanmeldende ouder hier kritiek op maar de hulpverlener wijst hen erop dat hij mede-ouder en 

opvoeder is en dus mee beslissingen neemt. Het is ook goed de ouderpet aan te halen. 

Gesprek met de andere ouder 

Het is belangrijk de andere ouder vlug erbij te betrekken want anders kan die persoon de indruk 

hebben dat de hulpverlener al een oordeel heeft gevormd en hij in het slechte daglicht komt te staan.  

 Analyse van het probleem. Hier worden ongeveer dezelfde vragen gesteld als hierboven. 

 Duiden op het belang om de ouderpet op te zetten.  

De aanmeldende ouder met haar/zijn nieuwe partner 

 De rollen duidelijk maken. Aanhalen dat bloedbanden tussen kinderen en ouders op 

alles primeren! Dit zowel op maatschappelijk als juridisch vlak. De nieuwe partner is alleen een 

zorgouder. Hij mag dus voor het kind zorgen zoals eten maken, wassen,… Hij heeft plichten 

maar geen rechten. Hij kan alleen het respect winnen van de kinderen.  

 Iedere ouder en stiefouder moet zijn/haar rol blijven kennen. De biologische ouders van het 

kind hebben het er vaak moeilijk mee wanneer de stiefouders zich met de opvoeding gaan 

bemoeien.  

De andere ouder met zijn/haar nieuwe partner 

In deze gesprekken wordt ongeveer hetzelfde aangehaald als bij de ene ouder en zijn/haar nieuwe 

partner. 

Het gesprek met hun vieren 

 Zoeken van oplossingsstrategieën want zij moeten door beide ouders gedragen worden. Dit 

gaat vaak over praktische zaken zoals: Wat laten wij onze kinderen toe, Welke soorten van 

straffen hanteren wij? Dit helpt ook de communicatie in de toekomst beter te laten verlopen.  

 De hulpverlener maakt de afsprakennota aangezien hij een neutrale persoon is. Op deze manier 

verwachten ze dezelfde dingen van de kinderen en leggen ze dezelfde klemtonen.  

 Achteraf moeten de ouders die dan met hun kinderen bespreken. Op deze manier heeft ieder 

een beter zicht op de situatie en hebben beide partijen onderhandeld en water bij de wijn 

moeten doen.  

 Na vijf gesprekken is er een tussentijdse evaluatie.  
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Derden 

 In enkele situaties worden de grootouders erbij betrokken; zeker als de kinderen nog jong zijn. 

Zij vangen de kinderen op en hebben een grote invloed op de ouders en kinderen. 

 Soms worden ook andere derden bij de hulpverlening betrokken zoals bijvoorbeeld 

voetbaltrainer, leraar, directeur,… Zo kan er aan een voetbaltrainer gevraagd worden om 

regelmatig naar schoolresultaten te informeren omdat het kind ontzag heeft voor hem. 

De kinderen 

 Psychologe Sabine Peters vindt de confrontatie tussen ouders en kinderen niet nodig. Ze ziet ze 

wel apart.  

 Aan de kinderen uitleggen wat een ouderpet is en wat het nut ervan is.  

 Kinderen hun ouders leren wijzen op de ouderpet wanneer zij aan het ruzie maken zijn.  

Doorverwijzen 

 Opening laten voor wanneer de hulpvrager wil terugkomen.  

 Doorverwijzen aan bijvoorbeeld een kinderpsychiater of CGG wanneer het een complexe 

situatie omvat.  

Stap 5: Evaluatie 

 De gekozen werkvorm wordt geëvalueerd naar zijn te bereiken doelstellingen. 

 De werkvorm wordt geëvalueerd samen met de deelnemers. 

 Er wordt een evaluatie gemaakt samen met de medewerkers die al met het systeemdenken 

werkten. 
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5.3 Vormingssessie  

5.3.1 Inleiding  

Een vormingssessie voor ouders, jongeren of kinderen van (toekomstige) nieuw samengestelde 

gezinnen kan een belangrijk instrument zijn in het werken met nieuw samengestelde gezinnen. De 

doelstelling van een vormingssessie is om voorlichting en inzicht te bieden in de processen en 

ontwikkelingen die zich voordoen in een nieuw samengesteld gezin. Daarnaast is het de bedoeling 

dat de deelnemers ook verbinding maken tussen de inzichten en hun eigen gezinssituatie waardoor 

ze meer zicht krijgen op wat er zich binnen hun gezin afspeelt.  

Deze manier van werken biedt de ouders, jongeren of kinderen van een nieuw samengesteld gezin 

enorm veel steun omdat ze erkenning krijgen voor hun gezinsvorm. Deze erkenning is soms moeilijk 

te verkrijgen van hun omgeving of van de samenleving. Daarnaast herkennen de deelnemers hun 

eigen gezinssituatie in de informatie die ze krijgen. Ze krijgen zicht op de ontwikkeling binnen hun 

gezin en waardoor deze ontstaan. Dit kan erg verhelderend werken voor gezinnen en een weg 

vormen om de zaken anders te gaan aanpakken.  

5.3.2 Stappenplan 

1. Bespreken of de stageplaats de vormingssessie als een meerwaarde ziet voor de hulpverlening 

aan nieuw samengestelde gezinnen en op welke manier ze dit concreet ingevuld zouden willen. 

Bevragen of ze reeds ideeën, voorstellen of thema’s hebben die belangrijk zijn om een vorming 

rond te organiseren.   

2. Onderzoeken welke vraag of behoefte er is aan vormingssessies over het thema ‘nieuw 

samengestelde gezinnen’ aan ouders, jongeren of kinderen.  

3. Zoeken naar informatie over reeds bestaande vormingssessies over nieuw samengestelde 

gezinnen en contact leggen met organisaties of hulpverleners die deze sessies organiseren.  

4. Uitwerken van een aanbod (eventueel bestaande uit verschillende sessies). Overleggen met 

collega’s op de stageplaats over het uitwerken van het aanbod. Ervaringen van collega’s met het 

thema ‘nieuw samengestelde gezinnen’ integreren in het draaiboek.  

5. Voorleggen van een uitgewerkt draaiboek aan de stageplaats en bijsturen met eventuele 

aanvullingen of bemerkingen die collega’s maken.  



Nieuw Samengestelde Gezinnen  56    

6. Vastleggen van de datum, een plaats van de vormingssessie en zorgen voor inschrijvingen van 

deelnemers. De groep deelnemers mag niet te groot zijn, omdat het dan moeilijker wordt 

interactief te werken en om de informatie te linken aan de ervaringen van de deelnemers.  

7. Begeleiden van de vormingssessie:  

 De hulpverlener stelt zichzelf voor en legt het verloop van de vormingssessie uit aan de 

deelnemers.  

 Kennismakingsronde: alle deelnemers stellen zich kort aan elkaar voor, zodat de deelnemers 

elkaar leren kennen. (naam, woonplaats, partner, hoeveel (stief)kinderen, beroep, hobby’s)  

 De hulpverlener bespreekt de geplande informatie en inzichten over het thema ‘nieuw 

samengestelde gezinnen’. De hulpverlener zorgt ervoor dat de informatie op een aangename en 

creatieve manier wordt overgebracht. Dit kan aan de hand van slides, een video, voorbeelden, 

verhalen van personen die een nieuw samengesteld gezin vormen, een spel, enzovoort. De 

middelen die de hulpverlener gebruikt om de informatie over te brengen zijn afhankelijk van de 

doelgroep.  

 De hulpverlener vraagt of de deelnemers nog vragen hebben nadat alle informatie is gegeven.  

 De hulpverlener zorgt voor interactie met de deelnemers: hij nodigt de deelnemers uit om eigen 

ervaringen te vertellen door vragen te stellen, hij gaat in op vragen en bedenkingen en past de 

informatie toe op concrete situaties die de deelnemers vertellen.   

 De hulpverlener helpt de deelnemers om een verband te leggen tussen de informatie en hun 

eigen situatie, zodat ze meer inzicht krijgen in hun eigen gezinssituatie.  

 Er wordt ruimte gecreëerd tijdens de sessie voor het uiten van eventuele gedachten en 

gevoelens.  

 De hulpverlener vraagt of de deelnemers nog vragen hebben over thema’s in verband met 

nieuw samengestelde gezinnen die niet aan bod zijn gekomen tijdens de sessie. Indien er nog 

voldoende tijd is, beantwoordt de hulpverlener de vragen van de deelnemers. De hulpverlener 

kan ook de mogelijkheid bieden om na de vormingssessie of op een ander moment de 

individuele vragen te beantwoorden. Een deelnemer die nog vragen heeft of met bepaalde 

problemen zit, kan een afspraak maken met de hulpverlener om deze diepgaander te bespreken.  

 De hulpverlener zorgt voor een evaluatie van de sessie samen met de deelnemers. Hij bevraagt 

de deelnemers over wat ze vonden van het geheel van de sessie, van de informatie en inzichten 

die aangereikt werden, van de verbinding tussen de informatie en de eigen ervaringen van de 

deelnemers, de mogelijkheid om persoonlijke ervaringen in te brengen en welke bijdrage de 

sessie voor deelnemers had of wat ze eruit hebben geleerd. De evaluatietechniek die wordt 

gehanteerd, is afhankelijk van de doelgroep.  

 De hulpverlener vraagt aan de deelnemers welke thema’s dat zij nog nuttig achten om te 

bespreken in een vormingssessie en bekijkt of er vraag is om een tweede sessie te organiseren.  

8. Indien de vormingssessie bestaat uit verschillende sessies: organiseren van de tweede sessie  

Hierbij gelden dezelfde stappen als bij punt 7.  
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9. Evaluatie van de gehele vormingssessie indien er meerdere sessies zijn. 

 Evaluatie met de deelnemers (dezelfde vragen voor de evaluatie als bij punt 7 maar dan voor 

het geheel van alle sessies) 

 Evaluatie met de collega’s die de sessies mee georganiseerd en/of gegeven hebben.  

 Zelfevaluatie: reflecteren over het behaalde resultaat (Zijn de doelstellingen bereikt? Waardoor 

zijn ze (niet) bereikt?) en over jezelf als hulpverlener en begeleider van een groep deelnemers 

(heb ik voldoende mogelijkheden gegeven aan de deelnemers om hun eigen situatie de 

analyseren en heb ik daar de nodige hulp bij geboden? Was er voldoende ruimte om vragen, 

gedachten en gevoelens te uiten? Heb ik de mogelijkheid geboden aan de deelnemers om na de 

sessie of op afspraak naar mij te komen met vragen of problemen? Hoe heb ik deze cliënten 

begeleid?…) 

10. Indien er cliënten zijn met bijkomende vragen of cliënten die hulp wensen bij bepaalde 

problemen dan zorgt de hulpverlener voor een verdere individuele begeleiding van deze cliënten. 

Indien er cliënten zijn met zeer specifieke problemen waarvoor er binnen de organisatie geen 

hulpverlening wordt geboden, zorgt de hulpverlener voor een correcte doorverwijzing van de 

cliënt.  

11. Eventueel aanpassen van het draaiboek aan de hand van de evaluatie.  

5.4 Sessie met kinderen: gebruik van spelmateriaal 

5.4.1 Inleiding  

Het is belangrijk dat er met kinderen van nieuw samengestelde gezinnen over de speciale situatie 

gesproken wordt. Elk kind wordt immers op een persoonlijke manier geconfronteerd met het nieuw 

samengesteld gezin en het nieuw samengesteld gezin kan op verschillende manieren verlopen.   

De doelstelling van het werken met spelmateriaal is het objectiveren van de situatie, om zo het 

gevoel te creëren er niet alleen voor te staan. De bedoeling is dat tijdens de bijeenkomsten ervaringen 

worden uitgewisseld.  Aan de hand van het spelmateriaal krijgen kinderen het gevoel hun eigen 

inbreng te doen en niet vergeten te worden. De persoonlijke belevenissen met eigen gedachten, 

gevoelens en gedragingen kunnen voorwerp van gesprek zijn.  Aan de hand van vreemde situaties 

worden linken gelegd met de eigen situatie. Het is belangrijk om van elkaar te leren.   

Bij dit handelingsplan lijkt het ons interessant, op onze stage, gebruik te maken van ‘het themapakket 

nieuw samengestelde gezinnen’. Het Steunpunt Opvoedingsondersteuning van de provincie Limburg 

geeft een voorstelling van dit pakket op 29 januari 2004. Het themapakket zit in een koffer die tevens 
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dienst doet als spelmateriaal voor sessies met kinderen. Tijdens het uitwerken van ons individueel 

eindwerk is het mogelijk dit themapakket uit te lenen en onze kennis hieromtrent uit te breiden. 

5.4.2 Stappenplan 

1. Bespreken of de stageplaats de sessie met kinderen als een meerwaarde ziet voor de 

hulpverlening aan nieuw samengestelde gezinnen. 

2. Onderzoeken welke vraag of behoefte er is aan sessies met kinderen in nieuw samengestelde 

gezinnen. De doelgroep voor het werken met het themapakket zijn voornamelijk nieuw 

samengestelde gezinnen ten gevolge van een echtscheiding, met aandacht voor allochtonen, 

kansarmen en woonwagenbewoners.   

3. Uitlenen van het themapakket nieuw samengestelde gezinnen. 

4. Ontleden van de begeleidersmap met doelstellingen, situering, speluitleg en begeleiderstips.  

Bestuderen van de cd-rom met alle informatie uit de begeleidersmap en ‘afdrukklare’ 

voorbeelden van het bij te maken spelmateriaal. 

5. Uitwerken van een draaiboek en voorleggen aan de stageplaats. Vervolgens bestaat de 

mogelijkheid om veranderingen aan te brengen.   

6. De praktische organisatie voor de sessie wordt geregeld met de stageplaats. Vastleggen van 

datum, uur, locatie en zorgen voor inschrijvingen van deelnemers. 

7. Organiseren van de vier sessies.   

8. Evaluatie van de sessies. Dit omvat de beoordeling van de aanwezigen, de feedback van de 

stageplaats en tot slot de zelfevaluatie. 
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BESLUIT 

De probleemstelling van ons seminarie luidt: ‘Hoe begeleid je als maatschappelijk werker nieuw 

samengestelde gezinnen?’ Om hierop een antwoord te kunnen formuleren hadden we eerst en vooral 

nood aan theoretische achtergrondinformatie. 

Vooreerst is het belangrijk voor de maatschappelijk werker dat hij inziet dat er een verschil is tussen 

het werken met een kerngezin en het werken met nieuw samengestelde gezinnen. Naargelang de 

samenstelling van het gezin dient hij zijn handelen hierop af te stemmen. 

Het ontstaan van nieuw samengestelde gezinnen, heeft te maken met veranderende 

samenlevingsvormen en de veranderingen binnen huwelijk en echtscheiding. Een relatiebreuk kent 

tegenwoordig steeds vaker een nieuw begin. De toename van het aantal nieuw samengestelde 

gezinnen is daarom niet verwonderlijk. We worden als maatschappelijk werker dan ook steeds vaker 

geconfronteerd met situaties van echtscheidingen en nieuw samengestelde gezinnen.  

Bij de vorming van een nieuw samengesteld gezin worden er nieuwe relaties opgebouwd en al 

bestaande relaties veranderd. Hierbij ontstaan er vele problemen in het gezin. De maatschappelijk 

werker moet de gezinnen de nodige informatie aanreiken zodat ze inzicht krijgen in hun 

gezinssituatie. Daarnaast moet hij ook zoeken naar een gepaste wijze om de gezinsleden te 

begeleiden naar een harmonieus gezin. 

Ook de omgeving speelt een belangrijke rol. De hulpverlener moet het getouwtrek van de kinderen 

tussen beide families tegengaan. Verder lijkt het erop dat de maatschappij niet voldoende op nieuw 

samengestelde gezinnen is afgestemd. De hulpverlener heeft hier een signaleringsfunctie naar de 

overheid toe. 

Voor het praktische gedeelte hebben we ons toegespitst op onze stageplaatsen, namelijk het CLB, 

Dienst Geïntegreerd Wonen, Jongenstehuis Don Bosco en het CGSO. Op basis hiervan hebben we 

een aantal handelingsplannen uitgewerkt die we kunnen toepassen op onze stageplaats. We hebben 

werkvormen gekozen die vallen onder het contextuele denken en het systeemdenken, onder andere 

het werken met een genogram en het werken met subsystemen. Aangezien sommigen ook de kans 

krijgen om met kinderen te werken hebben we hiervoor een spelvorm uitgewerkt. Een ander 

mogelijk handelingsplan is het geven van een vormingssessie aan leden van nieuw samengestelde 

gezinnen. 

Met dit seminariewerk hebben we zelf meer inzicht gekregen in de structuur en de problematiek 

rond nieuw samengestelde gezinnen. Omdat dit een steeds meer voorkomende samenlevingsvorm is 

waar nog weinig aandacht aan wordt besteed in het werkveld, hopen we met dit seminarie een 

meerwaarde te bieden aan andere maatschappelijk werkers. 
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Bijlage 1: Huwelijken en echtscheidingen per gewest. 

Huwelijken en echtscheidingen per gewest (1996-2002) 

Absolute cijfers 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Huwelijken 50.552 47.759 44.393 44.171 45.123 42.110 40.434 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4.356 4.366 4.270 4.705 5.029 4.768 4.812 

Vlaams Gewest 30.228 28.328 25.631 24.749 24.994 23.191 22.269 

Waals Gewest 15.968 15.065 14.492 14.717 15.100 14.151 13.353 

Echtscheidingen (a) 28.402 26.748 26.503 26.423 27.002 29.314 30.628 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

(b) 
4.292 4.046 3.863 4.005 4.262 4.910 5.381 

Vlaams Gewest 14.684 13.994 13.973 13.961 14.389 15.165 15.728 

Waals Gewest 9.426 8.708 8.667 8.457 8.351 9.239 9.519 

Relatieve cijfers 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Aantal huwelijken per 1.000 

inwoners (c) 
4,98 4,69 4,35 4,32 4,40 4,10 3,92 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4,59 4,59 4,47 4,92 5,24 4,94 4,91 

Vlaams Gewest 5,14 4,80 4,33 4,17 4,20 3,89 3,72 

Waals Gewest 4,81 4,53 4,35 4,41 4,52 4,22 3,97 

Aantal echtscheidingen per 

1.000 inwoners (a) (c) 
2,80 2,63 2,60 2,59 2,64 2,86 2,97 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

(b) 
4,53 4,26 4,05 4,20 4,44 5,09 5,49 

Vlaams Gewest 2,50 2,37 2,36 2,36 2,42 2,55 2,63 

Waals Gewest 2,84 2,62 2,61 2,54 2,50 2,76 2,83 

(a) Op 30 juni 1994 trad een nieuwe echtscheidingswetgeving in werking. De duur van de procedure voor 

echtscheiding met onderlinge toestemming werd ingekort tot ongeveer 6 maanden. Vele mensen hebben gewacht 

op deze nieuwe wetgeving, waardoor de cijfers van 1995 - en in mindere mate ook die van de jaren erop - 

gevoelig stegen. 

(b) Een vertekening treedt op door het feit dat echtscheidingen van personen die in België wonen maar in het 

buitenland huwden, steeds in Brussel worden geregistreerd. Hierdoor stijgen de echtscheidingscijfers in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Echtscheidingen van personen die in België huwden, worden steeds 
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ingeschreven in de registers van de gemeente waar het huwelijk plaatsvond. 

(c) Aantal inwoners op 1 januari van het jaar. 

: NIS, Bevolkingsstatistieken. 
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Bijlage 2: Symbolen en codes van het genogram. 
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Bijlage 3: Verschillende werkvormen in het werken met kinderen van nieuw samengestelde gezinnen 

Hier wordt visueel duidelijk dat de vroegere familie in tweeën is gesplitst (de boom is in tweeën 

gebroken) en dat er slecht over elkaar wordt gesproken (de pijlen). Voor Els (het kind) is dit niet 

gemakkelijk om mee om te gaan want zij hoort tot beide families en wil aan beide loyaal blijven. Hoe 

familiefeesten, Kerstmis,... gaan verlopen zijn nog vraagtekens voor haar want zij hoort bij beide 

families. Daarom is het belangrijk dat beide ex-partners overleg met elkaar over deze concrete zaken. 
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Deze tekening maakt duidelijk dat wanneer de ouders scheiden de ex-partners vaak in conflict leven 

met elkaar en met de nieuwe partner van de ex-partner. 
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De relaties binnen een nieuw samengesteld gezin zijn complex. Voor kinderen is het niet gemakkelijk 

dat visueel voor te stellen. Deze tekeningen kunnen daarbij helpen. Mama en papa hebben kinderen 

en er de stiefmama heeft kinderen van haar ex-man. Wanneer de papa en de stiefmama een relatie 

met elkaar hebben, komen de vijf kinderen in één gezin terecht. Dit maakt het niet gemakkelijk want 

beide families hebben andere waarden aan de kinderen meegegeven. Dit brengt vaak spanningen 

mee. Wanneer er een baby geboren wordt, bestaat de kans dat stiefmama en papa hier meer aandacht 

aan gaan besteden omdat het een kind is van hun samen. De andere kinderen kunnen zich hierdoor 

buitengesloten voelen. Het is daarom belangrijk dat de stiefmama en papa met deze valkuil rekening 

gaan houden en dat er met de andere kinderen ook voldoende over gesproken wordt.  
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VOORWOORD 

Na enkele maanden hard werken, stel ik mijn individuele bijdrage tot het eindwerk aan u voor. Ik pas 

het contextuele denken toe op mijn stageplaats, De Goede Plek, bij nieuw samengestelde gezinnen. 

Hierbij maak ik gebruik van de methodiek: het afnemen van genogrammen. In dit eindwerk beschrijf 

ik de wijze waarop ik de genogrammen afgenomen heb en wat de meerwaarde ervan is. 

Ik wil in dit individuele gedeelte aan mijn vaardigheden en houding werken. Ik wil vooral leren nieuw 

samengestelde gezinnen begeleiden aan de hand van een genogram. Verder wil ik open staan voor de 

behoeftes en noden van de jongeren van De Goede Plek en respect tonen voor de gemaakte keuzes.  

Voor de verwezenlijking van dit werkstuk wil ik een aantal mensen bedanken voor hun steun. Graag 

wil ik mijn stagebegeleidster, Eveline Sinjan, bedanken voor al haar aangeboden hulp en 

ondersteuning. Zij heeft mij altijd de vrijheid gegeven om mijn ideeën uit te voeren. Alle andere 

collegae van De Goede Plek wil ik bedanken voor hun bereidwillige medewerking en steun. Verder 

heb ik dit werk kunnen realiseren dankzij de steun van Filip Bode, mijn eindwerkbegeleider. Hij heeft 

veel moeite en tijd erin gestoken om mij te helpen. Hij was altijd bereid tot het nakijken en feedback 

geven van mijn werkstuk. Verder heeft hij mij steeds de nodige moed gegeven om dit eindwerk te 

realiseren. De andere seminarieleden Annelies, Ann, Bieke en Annemie wil ik ook bedanken voor de 

fijne en vlotte samenwerking. Verder hebben mijn ouders mij de kans gegeven deze opleiding te 

volgen. Zij stonden gedurende al die jaren steeds voor mij klaar. Tot slot wil ik mijn vriend, Roel 

Horemans, bedanken voor zijn steun. Ondanks dat ik niet veel tijd had voor hem, is hij mij blijven 

steunen en motiveren. 

 

 

 

 

Mara Steegmans 

19 mei 2004 
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INLEIDING 

In het eerste, theoretische deel van het seminarie hebben wij vooral aandacht besteed aan de 

inzichten en achtergrondinformatie over nieuw samengestelde gezinnen. Tijdens dit tweede deel heb 

ik deze inzichten willen toetsen aan de praktijk. Ik doe dit via het contextuele denken, meer bepaald 

door het afnemen van genogrammen. 

In mijn eindwerk wil ik kijken hoe de persoon het nieuw samengesteld gezin beleeft, hoe de 

communicatie is tussen de verschillende leden van het gezin en wat de onderliggende motieven zijn 

die het gedrag van de jongere in beweging zetten. Ik doe dit aan de hand van een stappenplan dat 

leidt tot afname van een genogram bij jongeren uit nieuw samengestelde gezinnen. Het geeft alle 

stappen weer die ik ondernomen heb om mijn genogrammen toe te passen bij de jongeren. Dit 

stappenplan kan gebruikt worden door mensen van De Goede Plek, die deze methodiek verder 

willen introduceren in hun handelen. 

De probleemstelling van dit eindwerkstuk is: Wat is de meerwaarde van het gebruik van het 

contextuele denken en meer bepaald het afnemen van een genogram in de hulpverlening bij nieuw 

samengestelde gezinnen? 

Dit eindwerkstuk geeft inzicht over het maken van genogrammen met nieuw samengestelde 

gezinnen. Ik wil een antwoord formuleren op volgende vragen: In welke omgeving heb ik mijn 

methodiek toegepast? Waarom heb ik voor dit handelingsontwerp en gekozen en wat is het doel 

ervan? Op welke manier heb ik een genogram gemaakt? Welke zijn de theoretische achtergronden in 

mijn afgenomen genogrammen? Wat is het nut van een genogram? Wat is de meerwaarde van deze 

methodiek op mijn stageplaats?  

In een eerste hoofdstuk stel ik mijn stageplaats voor. Na een korte inleiding schets ik de missie en 

nadien de doelgroep van De Goede Plek. Ook blijf ik stilstaan bij de methode van begeleiden.  

Hoofdstuk twee geeft de grote lijnen van mijn handelingsontwerp weer. Aan de hand van een 

motivering en doel wil ik mijn keuze voor dit handelingsontwerp toelichten.  

In hoofdstuk drie schets ik het volledige stappenplan dat ik doorlopen heb om het 

handelingsontwerp te kunnen realiseren.  

In het vierde hoofdstuk toets ik de praktijk aan de theorie. Ik verbind de afgenomen genogrammen 

aan de theorie die in het eerste deel van dit werkstuk beschreven staat 

Tot slot evalueer ik in hoofdstuk vijf de methodiek. Ik zet de meerwaarden en de struikelblokken 

hiervan op een rij. Verder ga ik het proces van dit eindwerk onder de loep nemen. 

Veel leesplezier! 
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1 VOORSTELLING VAN DE STAGEPLAATS 

In het eerste hoofdstuk wil ik jullie mijn stageplaats voorstellen. Ik vind dit belangrijk zodat jullie 

weten in welke context ik mijn eindwerk heb gemaakt en dus beter de genomen stappen en keuzes 

kunnen volgen. Ik bepreek vanuit welke visie mijn stageplaats kijkt en handelt. Vervolgens wordt de 

doelgroep besproken. Verder licht ik de doelstellingen even toe en bespreek de manier van 

begeleiden.  

1.1 Inleiding 

Mijn derdejaarsstage doe ik in het jongerencentrum De Goede Plek te Zammel (Geel). Dit is een 

residentieel opvangcentrum voor jongvolwassenen. De Goede Plek wordt overkoepeld door het 

Algemeen Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Kempen.  

1.2 Visie 

De Goede Plek wil het welzijn van mensen bevorderen hen ondersteunen om tot hun recht te 

komen in hun dagelijkse leefomgeving en in de ruimere samenleving. Hierbij wordt bijzondere 

aandacht gegeven aan kwetsbare bevolkingsgroepen die geen of onvoldoende antwoorden vinden op 

hun welzijnsnoden. (CAW De Kempen, 2001, p. 5) 

Het vertrekpunt is een dynamisch mensbeeld met een sterke nadruk op groeikansen van mensen en 

het aanspreken van de eigen competenties om problemen op te lossen. De Goede Plek benadrukt 

het zelfbeschikkingsrecht, de zelfredzaamheid, de emancipatie van elke hulpvrager. (CAW De 

Kempen, 2001, p. 5) 

1.3 Beschrijving doelgroep 

De Goede Plek biedt opvang en begeleiding aan acht jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar. Jonge 

mannen en vrouwen van wie de ontwikkeling gekenmerkt wordt door persoonlijke, relationele en/of 

maatschappelijke kwetsbaarheid kunnen terecht op De Goede Plek. Ook voor jongeren voor wie het 

onmogelijk is nog langer in hun thuismilieu te blijven, maar die nog niet in staat zijn zelfstandig te 

wonen, biedt De Goede Plek een oplossing. Hier kunnen ze ongeveer zes maanden verblijven. 

(Cortufu S., 2002, p. 27) 

De redenen van opname in De Goede Plek kunnen verschillend zijn. Zowel het ondervinden van 

problemen op werkgebied, schuldproblemen, familiale problemen, geen onderkomen hebben of de 
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vereiste sociale vaardigheden missen om alleen te kunnen wonen, kunnen voorkomen. (Cortufu S., 

2002, p. 21) Het is opvallend dat zeer grote families regelmatig voorkomen waaronder ook nieuw 

samengestelde gezinnen.  

Er zijn ook enkele uitsluitingscriteria. Jongeren met uitgesproken verslavings- of psychische 

problemen worden doorverwezen omdat De Goede Plek hiervoor niet de gepaste hulpverlening kan 

bieden. (Cortufu S., 2002, p. 21) 

1.4 Doelstellingen 

De algemene doelstelling van De Goede Plek is het verhogen van de zelfredzaamheid van de 

cliënten. De zelfredzaamheid kan verhoogd worden in vier verschillende domeinen. (Steegmans M., 

2003, p. 

De sociale zelfredzaamheid omvat alles waarbij de cliënt in relatie staat tot derden.  

De cliënt/jongvolwassene heeft de plicht zijn/haar sociale administratie in orde te brengen. Hij/zij 

moet naar de verschillende administratieve diensten toestappen en aan de bediende duidelijk maken 

hoe zijn/haar situatie eruit ziet. Vaak vinden de jongeren dit moeilijk aangezien ze vaak drempelvrees 

hebben, inactief zijn of een onvermogen hebben om praktische problemen op te lossen. (Steegmans 

M., 2003, p. 30) 

De cliënt beschikt over een (dikwijls groot) aantal uren vrije tijd. Ze vinden het moeilijk zichzelf 

bezig te houden zonder waardering van anderen. Veel cliënten tonen interesse in activiteiten in 

clubverband buiten het centrum. Toch krabbelen ze terug en dit nog voor ze vertrokken zijn uit 

angst voor afwijzing. (Steegmans M., 2003, p. 30) 

De jongeren zijn sociale wezens en ze zijn in hun relatienetwerk verweven. Dit uit zich zowel 

familiaal, in vriendenkring, bij partnerrelatie als bij collegia’s. De begeleiding optimaliseert het 

bestaande netwerk. Toch voelt een groot aantal cliënten zich alleen en eenzaam. Het opbouwen van 

een nieuw sociaal netwerk is een moeilijke opgave en gaat veelal gepaard met weinig zelfvertrouwen 

en sociale angst. (Steegmans M., 2003, p. 30) 

De materiële zelfredzaamheid omvat alles in verband met de woonst, zowel het onderhoud als het 

betrekken van een woning. De cliënt/jongvolwassene leert alle huishoudelijke taken correct uit te 

voeren om zich op deze manier voor te bereiden op het latere zelfstandig wonen. (Steegmans M., 

2003, p. 30) 

De financiële zelfredzaamheid omvat alles in verband met geld: met geld leren omgaan, inkomen 

verwerven, ... De cliënten aanleren hun uitgaven en inkomsten in balans te brengen en prijsbewust te 

worden zijn twee belangrijke werkpunten. Velen moeten immers rondkomen met een klein budget. 

De begeleiding tracht ook werkloze cliënten te motiveren tot het volgen van een opleiding om hun 
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kansen op de arbeidsmarkt te verhogen, naast het bijbrengen van arbeidsattitudes en leren 

solliciteren. (Steegmans M., 2003, p. 30) 

De emotionele zelfredzaamheid verwijst naar het zich goed voelen in zijn vel om met voldoende 

zelfvertrouwen probleemsituaties doelgericht aan te pakken en te verwerken. Leren omgaan met 

onverwerkte problemen en meer efficiënte, probleemoplossende strategieën aanleren staan hierbij 

centraal. (Steegmans M., 2003, p. 30) 

1.5 Begeleiding 

De begeleiding binnen De Goede Plek is tweeledig. Ten eerste is er de individuele begeleiding. 

Iedere jongere krijgt een hulpverlener toegewezen die met hem/haar een individueel handelingsplan 

opstelt. Ten tweede is er de groepsbegeleiding. 

De individuele begeleiding is gericht op de maatschappelijke zelfredzaamheid Er worden 

praktische en sociale vaardigheden aangeleerd om zelfstandig te kunnen functioneren. De 

cliënt/jongvolwassene kan steeds beroep doen op zijn/haar individuele begeleider in verband met 

persoonlijke problemen. Indien gewenst, wordt er contact opgenomen en overleg gepleegd met de 

familie en/of verwijzende instantie. (Cortufu S., 2002, p. 25) 

Verder wordt er aandacht besteed aan het herstellen of opbouwen van een relatienetwerk (Cortufu 

S., 2002, p. 25) Er wordt aandacht aan het sociaal netwerk besteed. Hier wil ik de nadruk leggen dat 

dit bij nieuw samengestelde gezinnen belangrijk is. Op deze manier krijg je inzicht in de 

communicatiepatronen en achterliggende problematieken, wat je in je handelingsplan kan opnemen.  

De begeleiding probeert ook de persoonlijke weerbaarheid en de participatie van de 

cliënt/jongvolwassene te verhogen.  

Waar therapie noodzakelijk blijkt, wordt de cliënt verwezen naar een therapeut binnen de ambulante 

hulpverlening. Er kunnen maximaal acht jongvolwassenen opgevangen worden. Er wordt dus in De 

Goede Plek voornamelijk systemisch en contextueel-gericht gewerkt. (Cortufu S., 2002, p. 24) 

Ten tweede is het groepselement belangrijk. Men besteedt veel aandacht aan groepsactiviteiten en 

groepssfeer om zo het samenleven aangenaam en groeibevorderend te maken. (Cortufu S., 2002, p. 

24) 

Hiernaast is het aanbieden van structuur ook zeer belangrijk. In De Goede Plek is er een ver 

doorgedreven vierentwintig uren permanentie wat veiligheid en geborgenheid aanbiedt. Ook de vaste 

planning en het huisreglement verzekeren dit. (Cortufu S., 2002, p. 24) 
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Binnen die structuur wordt er een experimenteerruimte geboden aan de jongvolwassenen om zich te 

ontplooien. Het is de ruimte waarbinnen zij zelf hun doelen bepalen. Zij krijgen dus ruimte en 

ondersteuning bij het uitzoeken en uitbouwen van hun levensplan. De individuele begeleider zal de 

jongvolwassene hierbij helpen. (Cortufu S., 2002, p. 25) 
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2 HANDELINGSONTWERP 

Ik heb gekozen om te werken met het contextuele denken, meer bepaald het opstellen van 

genogrammen met jongeren die uit een nieuw samengesteld gezin komen. In dit deel wil ik mijn 

motivatie toelichten om voor dit handelingsontwerp te kiezen, alsook de doelstellingen die ik wil 

bereiken.  

Ik heb gekozen voor dit thema gekozen omdat ik dit een boeiend thema vind. Als je weet dat zestig 

procent van de mensen die scheiden opnieuw gaan samenwonen, weet je ook dat nieuw 

samengesteld gezinnen regelmatig voorkomen. Bijgevolg is dit onderwerp maatschappelijk relevant.  

Het vormen van een nieuw samengesteld gezin is vaak geen eenvoudige opgave. Wanneer beide 

ouders een nieuw samengesteld gezin vormen krijgt het kind er in één klap heel wat familie bij. 

Vooral als de stiefouder kinderen heeft uit een vorige relatie ontstaan vaak grote en ingewikkelde 

gezinnen. Er ontstaan veel nieuwe relaties en iedereen moet de kans krijgen om zijn eigen plek te 

zoeken in een gezin. Dit kost veel tijd en moeite en gaat vaak gepaard met conflicten.  

Omwille van de maatschappelijke relevantie binnen het gezin en de complexiteit vind ik het een 

interessant thema om verder te onderzoeken. Tijdens het theoretisch gedeelte viel ons op dat er nog 

maar weinig literatuur over bestaat. Ook de hulpverlening werkt nog niet veel rond dit thema. Dit gaf 

mij nog meer zin om met dit thema bezig te zijn en hier een eindwerk rond te maken. Op deze 

manier kunnen wij ons steentje bijdragen voor het sensibiliseren van de hulpverlening.  

De jongeren die komen uit een nieuw samengesteld gezin, hebben reeds veel meegemaakt en weten 

vaak niet hoe hiermee om te gaan. Hulpverleners komen steeds meer met deze problematiek in 

contact, ook op De Goede Plek. Voor hen is het geen gemakkelijke opgave om op een goede en 

verantwoorde manier professionele hulp te bieden. 

Het contextuele denken is mijn gekozen handelingsplan. Het legt de oorzaak van de problemen in de 

persoon zelf. Er wordt gekeken wat de feiten zijn; hoe de persoon dit beleeft; hoe de communicatie 

tussen de gezinsleden is en wat de onderliggende relationele motieven zijn die het gedrag in beweging 

zetten. Mijn stageplaats, De Goede Plek, werkt met jongvolwassenen waar omgevingsfactoren een 

grote rol spelen in hun leven. Zeker voor jongeren die uit een nieuw samengesteld gezin komen is 

het van belang deze kenmerken te bespreken. Het houdt rekening met de positieve en negatieve 

communicatiepatronen en onderliggende motieven. Dit geeft een groot inzicht in de problematiek. 

Binnen dit contextuele denken, heb ik gekozen voor het maken van genogrammen. Ik vind het een 

methodiek die gemakkelijk te hanteren is en veel inzichten geeft. Toch is het voor mij een uitdaging 

om dit handelingsplan te gebruiken bij nieuw samengestelde gezinnen. Door genogrammen toe te 

passen wordt de theorie in de praktijk omgezet. Ik vind het boeiend om de rolgevende factoren 

binnen nieuw samengestelde gezinnen te bekijken en eventueel op deze manier tot oplossingen 

komen.  
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Een genogram heeft een aantal voordelen voor de hulpverlening. Ten eerste is het een goed 

communicatiemiddel tussen cliënten en hulpverleners en tussen hulpverleners onderling. Het maakt 

de problematiek bespreekbaar. Verder is het een instrument van verslaglegging. Op een gemakkelijke 

manier kunnen vele gegevens in kaart gebracht worden. Ten derde geeft een genogram een 

totaalbeeld van de gezinssituatie. Zeker bij nieuw samengestelde gezinnen is dit interessant. Verder 

kan er op deze manier gemakkelijk over de relatie en communicatiepatronen gesproken worden en 

krijgt de hulpverlener op een redelijk vlugge manier belangrijke informatie. Tot slot wordt er een 

balans opgemaakt tussen de positieve en negatieve relaties.  

Ook voor de jongeren biedt deze methodiek een aantal voordelen. Er wordt erkenning en inzichten 

gegeven voor het feit dat een nieuw samengesteld gezin overweldigend aanvoelt. Dat kan voor de 

jongere al een geruststelling zijn dat zijn gevoel ‘normaal’ is bij zo een situatie. Verder geeft een 

weergave op papier een gevoel van overzicht en controle. Het inzicht in de eigen familiesituatie kan 

vergroten en verhelderen. De probleemcontacten of conflicten worden bespreekbaar gemaakt en er 

kunnen tijdens de bespreking ‘patronen’ naar boven komen en herkend worden.  

Met de resultaten die hieruit voortvloeien wil ik begeleiders op De Goede Plek die deze methodiek al 

gebruikten stimuleren om het blijven te gebruiken en eventueel andere mogelijkheden aanreiken. De 

andere begeleiders ga ik trachten te overtuigen van het nut van deze methodiek. 
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3 UITVOERING HANDELINGSONTWERP 

Ik geef een beschrijving van de verschillende fases die ik doorlopen heb om te komen tot het maken 

van een genogram. In de inventarisatiefase beschrijf ik de informatie die ik opgezocht of bevraagd 

heb om mijn handelingsontwerp beter te kunnen concretiseren. Nadien maak ik een selectie bij 

jongeren en heb een eerste gesprek met de gekozen jongeren om de werking vanuit het 

handelingsontwerp uit te leggen en toestemming te vragen. Daarna bespreek ik op welke manier ik 

deze methodiek uitgevoerd heb. Ik heb hierna nog een terugkoppelmoment voorzien met de 

betrokken begeleidster en de betrokken jongere. 

3.1 Inventarisatiefase 

Om een ruimer beeld te krijgen van de werking van mijn stageplaats in verband met nieuw 

samengestelde gezinnen vind ik het belangrijk om eerst met de individuele begeleiders over mijn 

eindwerk te spreken. Ik wil weten welke hun handelingswijze is in verband met nieuw samengestelde 

gezinnen en of er al dan niet gebruik gemaakt wordt van het opstellen van een genogram. Verder 

vind ik het belangrijk te weten welke mijn mogelijkheden zijn om deze methodiek op De Goede Plek 

toe te passen. 

Ik bevraag eerst mijn stagebegeleidster, Eveline Sinjan. Enerzijds wil ik mijn eindwerk voorstellen 

aan haar en anderzijds wil ik haar werkmethode weten. Zij is een persoonlijke begeleidster van twee 

jongeren in het centrum wat inhoudt dat zij regelmatig gesprekken voert met deze jongeren. 

Naarmate de stage vordert, geeft zij nog aanvullingen over haar manier van werken. Zij geeft mij veel 

vrijheid om mijn eindwerk tot stand te brengen. Wij spreken af dat ik een verslag zal maken over de 

manier hoe ik aan mijn eindwerk wil werken.  

Nadien heb ik nog een gesprek met twee andere individuele begeleiders. Ook zij vertellen mij hun 

manier van werken. Ik vind het belangrijk te weten op welke wijze er op De Goede Plek omgegaan 

wordt met nieuw samengestelde gezinnen voordat ik aan mijn eindwerk begin te werken.  

Vervolgens herneem ik het boek: “Het contextuele denken” dat ik ook voor het theoretisch gedeelte 

van mijn eindwerk gebruikt heb. Het is een methodiekontwikkeling voor het welzijnswerk van 

Marleen Heylen en Kris Janssen. Dit boek bevat relevante informatie en handige tips om 

genogrammen te maken. Er wordt in uitgelegd op welke wijze dit het beste getekend kan worden en 

waar aandacht dient aan gegeven te worden. Verder bespreken ze de vragen die er gesteld kunnen 

worden. Dit vormt voor mij de leidraad om verder te gaan in mijn eindwerk en geeft mij praktische 

handvatten om te beginnen te werken aan het concretiseren met deze methode. 

De meeste jongeren op mijn stageplaats komen niet uit een traditioneel gezin maar uit 

verschillende samenlevingsvormen: jongeren met een instellingsverleden, adoptiekinderen, jongeren 
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opgevoed door grootouders en natuurlijk ook nieuw samengestelde gezinnen. Hoe met jongeren uit 

nieuw samengestelde gezinnen omgegaan wordt; is sterk afhankelijk van de jongere zelf en van de 

persoonlijke hulpverlener. De jongeren geven aan wat hun grenzen zijn en wat zij willen vertellen 

over hun familie. Vaak hebben ze vaak een traumatische jeugd gehad waardoor ze het moeilijk 

vinden hierover te spreken. De hulpverleners proberen eerst een vertrouwensrelatie op te bouwen 

om dit onderwerp nadien bespreekbaar te maken. De begeleiders reiken later handelingsalternatieven 

aan, om met de problemen om te gaan.  

Zoals hierboven reeds vermeld, besteedt men op De Goede Plek vooral aandacht aan de 

individuele begeleiding. Dit heeft tot gevolg dat de hulpverleners de cliënten door middel van 

gesprekken, psychosociaal proberen te helpen. De nadruk van de begeleiding ligt op het contextuele 

denken aangezien de omgeving een grote rol speelt bij de jongeren. Meestal hebben deze 

jongvolwassenen geen gemakkelijke jeugd gehad. Hiervoor erkenning geven is een essentieel 

gegeven. Enerzijds wordt er aandacht besteed aan wat iemand gegeven voor de andere personen en 

anderzijds wat iemand tekort is gekomen. De meeste jongeren hebben vaak een laag zelfbeeld. Ze 

geloven niet meer in zichzelf en hun capaciteiten. Daarom probeert de individuele- en de 

groepsbegeleiding erkenning te geven voor hetgeen ze kunnen. Naarmate de hulpverlening vordert, 

wordt gezocht andere hulpbronnen te mobiliseren.  Pas nadat iemand voldoende erkenning heeft 

gekregen, gaat de individuele begeleider zich in beurtelings aan de kant van de verschillende 

personen zettten. Dit noemt men meerzijdige partijdigheid. Op deze manier kan de jongvolwassene 

gaan begrijpen wat de andere personen meegemaakt hebben en begrijpen vanuiten welke motieven 

zij gehandeld hebben.  

Ondanks de aandacht voor het contextuele denken wordt het genogram niet door iedereen gebruikt. 

Sommige hulpverleners gebruiken dit als standaardinstrument terwijl anderen hier geen gebruik 

van maken. Ik merk op dat men het moeilijk vindt om dit instrument toe te passen bij nieuw 

samengestelde gezinnen omwille van de complexiteit.  

3.2 Selectie 

Nadat ik voldoende informatie verzameld heb, maak ik een selectie van de jongeren waarbij ik een 

genogram wil afnemen. Op voorhand maak ik een verslag van de manier waarop ik een genogram 

wil afnemen met bepaalde jongeren. Ik hou hierbij rekening met de ideeën van het vorige gesprek en 

met het gelezen boek. Dit verslag bespreek ik samen met mijn stagebegeleidster om op deze manier 

duidelijk te maken welke facetten ik graag belicht wil zien. Bewust kies ik om veel aandacht te 

schenken aan de communicatiepatronen omdat ik op deze manier veel inzicht kan verwerven over 

hoe de contacten in het nieuwe samengestelde gezin verlopen. Ik tracht een antwoord te vinden op 

volgende vragen: op welke manier gedragen de stiefouder, de ouder en de kinderen zich en wat zijn 

de ergernissen en positieve kanten die de jongeren ervaren? Eveline en ik nemen samen dit verslag 

door en zij gaat hiermee akkoord. Ik heb een terugkoppelmoment voorzien om met de betrokken 
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persoonlijke begeleider het gesprek te overlopen zodat zij ook op de hoogte is en er bepaalde zaken 

in het begeleidingsplan toegevoegd kunnen worden.  

Samen kijken wij bij welke jongeren ik deze methodiek kan toepassen. Hierbij zijn enkele 

uitsluitingscriteria ter sprake gekomen. Wanneer mijn begeleidster vindt dat de risico’s te groot zijn, 

wordt er geen genogram afgenomen. De criteria zijn: mensen met grote achterdocht, dreigend of 

feitelijk agressief gedrag, mensen met zelfmoordneigingen of automutilatie en jongeren met 

incestervaringen.  

3.3 De voorbereidingsfase 

Nadat ik wist bij welke jongeren ik een genogram kon afnemen, heb ik een gesprek met de betrokken 

begeleiders. Ook aan deze personen heb ik het doel van mijn eindwerk en de methodiek uitgelegd. 

Samen met hen heb ik mijn verslag met mijn handelingswijze doorgenomen en toestemming 

gevraagd.  

Vooraleer ik begin met het maken van een genogram licht ik de functies en doelen van het genogram 

aan de desbetreffende jongeren toe. Ik begin met mijn eindwerk uit te leggen en dat ik hiervoor een 

soort van stamboom van hun gezin wil maken. Bewust leg ik de nadruk op mijn eindwerk en niet op 

de voordelen die het voor hen kan hebben. Anders kunnen ze er afkerig tegenover staan omwille van 

het feit dat zij geen vragende partij zijn. Het nut van het maken van het genogram zal hen achteraf 

wel duidelijk worden. Natuurlijk vraag ik ook hun toestemming en de meeste reageren enthousiast 

op het voorstel. Ik leg dan een datum en tijd vast. 

3.4 De uitvoeringsfase 

Ten eerste zorg ik voor de benodigdheden. Een rustige kamer is belangrijk zodat we niet vaak 

gestoord worden. Verder zorg ik voor een A3 vel met een potlood en gom. Door het gebruik van A3 

blad heb ik meer plaats om deze methodiek op toe te passen. Bij ingewikkelde gezinsvormen kan dit 

nuttig zijn om een goed overzicht te houden. Ook het gebruik van een potlood maakt dat ik vlugger 

iets kan weggommen om het genogram overzichtelijk te houden. De jongere probeer ik gerust te 

stellen door nog eens kort te schetsen wat mijn bedoelingen zijn van het gesprek.  

Wanneer de jongere op zijn gemak gesteld is, begin ik met het genogram op papier te zetten. Ik stel 

gerichte vragen omtrent de gezinssamenstelling en tegelijkertijd noteer ik dit met de gebruikelijke 

symbolen ( zie bijlage 5). Gelijkertijd geef ik ook uitleg over hetgeen ik op papier zet. Ik begin steeds 

met het natuurlijk gezin te bevragen namelijk de ouders en de broers of zussen. Dit is voor mij het 

uitgangspunt omdat dit meestal de belangrijkste personen voor de jongeren zijn. Deze personen 

teken ik in het midden waardoor ik errond nog voldoende plaats heb om andere personen erbij te 
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voegen. Daarna bevraag ik de eventuele nieuwe partner langs moederszijde met zijn/haar kinderen. 

Ook naar eventuele halfbroers/zussen informeer ik. Hetzelfde doe ik bij vader. Ik bevraag steeds 

over minstens 3 generaties; dus ook de natuurlijke grootouders van de jongeren breng ik mee in 

kaart. Dit vind ik voldoende om in het genogram te zetten omdat het op deze manier overzichtelijk 

blijft. Ik vraag wel nog naar personen die belangrijk voor hem zijn en deze voeg ik dan toe. Bij het 

opstellen van deze methodiek stel ik nog geen diepgaande vragen. Ik vraag alleen naar naam, leeftijd, 

beroep, eventuele sterfdata, … Het is opvallend dat bepaalde personen niet bij naam kunnen 

vernoemd worden. Ik denk hierbij aan grootouders, sommige stiefouders, … Dit los ik op door een 

vraagteken te tekenen. Ook leeftijden weten de jongeren vaak niet. Dit los ik op door de jongere te 

laten schatten en in het genogram een +- teken voor de geschatte leeftijd te zetten.  

Wanneer het genogram getekend is, breng ik de mensen die samen wonen in kaart. Aangezien ik 

stage doe in een opvangcentrum, gaan de jongeren alleen in het weekend of soms zelf niet naar huis. 

Dan breng ik in kaart met wie de natuurlijke ouders samenwonen. In stippellijn omring ik hoe de 

situatie er in het weekend uitziet.  

Nadien tracht ik de communicatielijnen in kaart te brengen op dit zelfde formulier. Tegelijkertijd 

geef ik uitleg over de betekenis van de symbolen. Ik begin meestal met de goede relaties te bevragen. 

Ik vraag welke de fijne contacten zijn en waarom. Hier vraag ik heel specifiek op door. Naar de 

slechte of conflictueuze contacten informeer ik ook altijd en tracht ik de oorzaak te achterhalen van 

deze probleemcontacten. Wanneer een relatie uiterst negatief omschreven wordt, ga ik op zoek naar 

eventuele goede eigenschappen van die persoon. Ik ben er immers van overtuigd dat een persoon 

niet alleen maar negatief is en probeer op deze manier de jongere er ook van te overtuigen. Zoals je 

merkt geef ik aan problematische en/of bijzondere contacten extra aandacht en vraag ik extra door 

om een helder zicht te krijgen over de communicatiepatronen. De natuurlijke ouders, broers en 

zussen, stiefbroers en zussen, halfbroers en zussen en kinderen van de stiefouders vind ik belangrijke 

personen die ik zeker benoem. Ik werk ook soms met kleuren. De gedwongen loyaliteiten zet ik in 

een blauwe kleur en de verdiende loyaliteiten in het roze. Gedwongen loyaliteit houdt in dat de 

jongere verplicht is een verbintenis of band te hebben met een bepaalde persoon. Vaak geldt dit voor 

stiefouders en stiefbroers en zussen. Bij een verdiende loyaliteit hebben bepaalde personen respect 

gekregen waardoor er een goede band is ontstaan. De relaties tussen kinderen en stiefouder kunnen 

doorheen de tijd veranderen. Wat eerst een gedwongen loyaliteit is, kan later een verdiende loyaliteit 

worden. Bij deze verandering van loyaliteit verander ik de communicatielijn ook van kleur. Ik zet ze 

in roze. Met deze contacten kan later gewerkt worden en door ze in een kleur te zetten vallen ze 

meteen op. 

Ik merk op dat de jongeren dit een prettige methodiek vinden en graag over hun familiale situatie 

praten. Ze vertellen graag anekdotes over vroeger en dwalen op deze manier vlug af. Als 

hulpverlener moet ik hen regelmatig terug op het genogram laten concentreren anders duurt het 

gesprek te lang.  

Als afsluiting van het interview vat ik samen hoe de gezinssituatie in elkaar zit en check ik of mijn 

gegevens juist zijn. Tot slot vraag ik aan de jongeren of ik dit gesprek aan hun persoonlijke begeleider 
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mag vertellen zodat zij bepaalde onderdelen eventueel in het handelingsplan kunnen verwerken. Dit 

vinden zij geen probleem en ik maak dan nog een nieuwe afspraak met de jongere voor een derde 

gesprek.  

3.5 Terugkoppeling naar de persoonlijke begeleider 

Ik maak het genogram netjes op de computer en schrijf het verhaal uit. Dit koppel ik terug naar de 

individuele begeleiders (zie bijlagen 1, 2, 3 en 4). Ik destilleer ook iedere keer een conclusie uit het 

gesprek en dat schrijf ik mee in het verslag. Op deze manier is het voor de begeleiders overzichtelijk 

en kan het in het dossier gestoken worden.  

Ik geef hen het genogram met het bijhorende verslag zodat zij dit rustig kunnen bekijken. Daarna 

geef ik nog uitleg rond bepaalde symbolen en communicatielijnen. Door het maken van een 

conclusie geef ik richtlijnen die eventueel gebuikt kunnen worden voor het handelingsplan. 

3.6 Terugkoppeling naar de jongeren 

Nadat ik het genogram met de individuele begeleidster bespoken heb, koppel ik dit nog eens terug 

naar de jongeren. Ik vind het belangrijk om open te zijn met de jongeren omdat het gaat om hun 

gezinssituatie. Ten eerste neem ik het genogram door met de jongeren. Ik leg het geheel nog een keer 

uit samen met de bijhorende symbolen. Daarna bespreek ik samen met de jongere mijn verslag. Ik 

laat voldoende ruimte om hierop nog aanpassingen te maken. Ik informeer duidelijk of ik alles goed 

geïnterpreteerd heb of ik belangrijke elementen vergeten heb.  

Op het einde van het gesprek stel ik aan hen de vraag of dit genogram gebruikt mag worden in mijn 

eindwerk. Hierbij leg ik uit dat vanuit dit genogram een link gelegd wordt met de theorie en dat het 

genogram in de bijlage vermeld wordt. Ik verzeker hen wel dat ik alle namen verander en geen 

aanwijzingen naar woonplaats maak. Ik heb echter wel gezegd dat ik aan de gezinssituatie niks zal 

veranderen.  

3.7 Werken met genogrammen met nieuw samengestelde gezinnen 

toelichten in het werk ondersteunend groepje 

In het werkondersteundend groepje zitten alle individuele begeleiders. Hier worden de begeleidingen 

uitgediept en eventuele suggesties gegeven bij probleemsituaties. Ik kies ervoor om mijn voorstelling 

hierbinnen te doen in plaats van op de teamvergadering. Dit komt doordat er op de teamvergadering 

ook groepsbegeleiders, vrijwilligers, ... aanwezig zijn. Ik denk dat zij met mijn uitleg niet veel 
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informatie hebben omdat ik mij ga toespitsen op het maken van genogrammen. Daarenboven zijn er 

in deze vergadering veel agendapunten waardoor de tijdsdruk te groot is.  

Ik heb aan iedereen mijn stappenplan van werken (bijlage 6) en het genogram van Hans ( zie bijlage 

3) gegeven. Op deze manier kunnen zij gemakkelijker mijn verhaal volgen en kunnen zij dit 

eventueel nadien raadplegen wanneer zij met een genogram gaan werken. Aangezien zij het gebruik 

van een genogram kennen, vraag ik uitdrukkelijk wanneer zij iets niet begrijpen in mijn uitleg of 

tekening of wanneer zij dit anders toepassen, dit te zeggen. Op deze manier kan interactie tot stand 

komen wat het gesprek boeiend maakt en voor iedereen meer informatie biedt. Ik leg mijn manier 

van werken uit zoals beschreven in punt 3.2 in de uitvoeringsfase. Nadien leg ik de voordelen en 

nadelen die ik ondervonden heb toe (zie 5.1 evaluatie van gebruik van genogrammen).  

Tot slot vraag ik aan hen wat zij nu van deze methodiek vinden. Ze reageren er over het algemeen 

positief op. Ze vinden het een boeiende werkvorm met veel voordelen. Het bevordert de 

communicatie tussen cliënt en hulpverlener en tussen hulpverleners onderling. Verder geeft het een 

beeldverhaal van de gezinssituatie. De verschillende communicatiepatronen worden duidelijk aan de 

hand van het genogram. Voor de jongeren kan het erkenning geven en meer zicht op de situatie. 

Door een genogram te gebruiken wordt er op afstand gekeken naar het verhaal wat duidelijkheid kan 

scheppen. Er zijn ook enkele tegenkantingen geformuleerd. Het kan niet bij iedereen gebruikt 

worden. Voor sommigen werkt het te confronterend. Vooral bij mensen waarbij veel 

familiecontacten verbroken zijn. Sommige cliënten stellen de vraag om niet dieper in te gaan op hun 

familiecontacten. Met deze vraag moet dan rekening gehouden worden. Verder vinden ze het beter 

om niet in het begin van de begeleiding een genogram te maken. Er moet eerst een 

vertrouwensrelatie groeien. Een genogram legt immers veel van het leven van de cliënt bloot.  

Nu ze de werkwijze met voor- en nadelen op een rijtje hebben staan, vinden ze het een interessante 

methodiek. Sommigen onder hen zijn zelfs van plan dit meer te gebruiken. 
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4 DE PRAKTIJK GETOETST AAN DE THEORIE 

Gedurende mijn stage neem ik twee genogrammen af van jongeren die van een nieuw samengesteld 

gezin afkomstig zijn. In dit hoofdstuk ga ik de afgenomen genogrammen toetsen aan de theorie die 

wij in het eerste deel van ons seminarie beschreven hebben. Dit ga ik doen door ieder genogram 

eerst afzonderlijk te bespreken en te eindigen met een conclusie. Verder is het belangrijk om weten 

dat dit geschreven is vanuit het gezichtsveld van de jongere. Ik bekijk het nieuw samengestelde gezin 

vanuit het verhaal van de jongeren met zijn waarden en normen. Ik heb de namen van de jongeren 

en hun familieleden veranderd om hun privacy niet te schenden.  

4.1 Het genogram van Jan bekeken vanuit het theoretische kader 

Jan is een 21-jarige jongen waarvan beide ouders een nieuwe partner erop nahouden. Zijn moeder 

heeft juist een nieuwe relatie. Hij weet dit via zijn broer en hij heeft nog geen contact gehad met deze 

nieuwe partner. Het genogram met de bijhorende uitleg zitten in bijlage 1 en 2.  

De leeftijd van de kinderen speelt een grote rol. Hoe jonger de kinderen zijn, hoe vlugger zij de 

nieuwe partner aanvaarden. Jan zat in zijn pubertijd toen vader een nieuwe relatie aanging. Hij wou 

zich losmaken van thuis en een eigen weg zoeken. Door de komst van de nieuwe partner wordt de 

jongere verplicht energie en tijd te investeren in een gezin dat hij niet zelf gekozen heeft. Dit zorgt 

vaak voor problemen 

Tot Jan 18 jaar was, heeft hij bij zijn moeder gewoond. Nadien is hij bij zijn vader en stiefmoeder 

gaan wonen. Het komt regelmatig voor dat kinderen die in de pubertijd zitten bij de andere ouder 

willen gaan wonen. Ze hebben dan de drang om zowel moeder- als vaderrol te aanvaarden. Voor Jan 

komt hier nog een andere reden bij. Hij miste warmte en begrip en vond dit erg. Zijn moeder 

gedraagt zich zakelijk en maakt weinig lichamelijk contact. Verder kan hij niet goed met haar praten 

over persoonlijke zaken. Hij is dus hard op zoek naar een ouderfiguur en hoopt dit bij zijn 

stiefmoeder te vinden. 

In het begin loopt de relatie tussen vader, zijn stiefmoeder en Jan goed. De relatie tussen Jan en zijn 

moeder is niet goed, waardoor de stiefmoeder gemakkelijker aanvaard kan worden. Jan is op zoek 

naar een moederfiguur die hij hoopt bij zijn stiefmoeder te vinden. Els, zijn stiefmoeder, wil dat alles 

goed loopt en probeert een moeder voor hem te zijn. Samen kunnen ze praten over allerlei zaken en 

Jan voelt zich op zijn gemak bij haar.  

Maar naarmate hij langer in het gezin verblijft, beginnen de ergernissen zich op te stapelen. Het is 

zelf zo erg geworden dat hij hier een haatgevoel tegen ontwikkeld heeft. Hij heeft het gevoel dat zijn 

vader veel tijd spendeert met Els waardoor Jan gevoelens van verlatenheid, eenzaamheid, woede en 

onzekerheid heeft. Hij is zich ongelukkig gaan voelen waardoor hij zich afreageert ten opzicht van 
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Els. Hierdoor gaat Jan zich steeds meer ergeren aan de kritiek. Dit gedrag heeft een wig gedreven 

tussen hem en zijn stiefmoeder, die teleurgesteld raakt waardoor zij zich kritischer opstelt tegen hem. 

Zij zet hem toen onder druk via vader. Zijn vader volgt Els haar mening zonder voor Jan te kiezen. 

Er komen ook gevoelens van jaloezie en rivaliteit naar boven. Hij merkt dat zijn vader letterlijk voor 

Els kiest en niet voor hem.  

Het beste zou zijn dat tussen de natuurlijke ouders van Jan besproken wordt welke regels er gevolgd 

worden. Ook kan dan besproken worden in hoeverre de stiefouder een opvoedersrol gaat spelen en 

dat dit gesteund wordt door beide ouders. Dit geeft dat de stiefouder een duidelijk positie heeft ten 

opzicht van Jan.  

Een tweede ergernis is dat zijn stiefmoeder heel veel moeite doet om haar zoon, die bij haar ex-man 

in Amerika verblijft, naar België te laten komen. Dit heeft zijn gevoelens nog versterkt. Jan kan ook 

niet goed opschieten met zijn stiefbroer. Dit komt regelmatig voor. Langs de ene kant komt dat 

omdat ze elkaar onvoldoende kennen, maar ook omdat Jan hem als een bedreiging ziet. Door deze 

zaken is hij bij vader weggegaan en naar De Goede Plek gekomen.  

4.2 Het genogram van Hans bekeken vanuit het theoretisch kader 

Hans is een 19-jarige jongen die een hele lichte mentale handicap heeft. Beide ouders van Hans 

hebben een nieuwe relatie. Hij verblijft in het weekend echter bij vader. Het genogram met zijn 

bijhorende uitleg vind je in bijlag 3 en 4 

In vergelijking met Jan, gaat de relatie tussen stiefmoeder en Hans heel goed. Hans moeder, Ellen, is 

heel belangrijk voor Hans. Deze band is echter niet wederkerig want zij had weinig affiniteit met 

hem waardoor hij zijn moeder bijna niet meer ziet. Ellen heeft nochtans wel een grote invloed op het 

leven van Hans. Hij idealiseert haar en spreekt over haar alsof ze een goede band met elkaar hebben.  

In het begin verwachtte vader dat Hans zijn stiefmoeder, Erika, als moeder aanspreekt en ziet. Hier 

zijn strubbelingen rond geweest. Hij wil dat niet aangezien zij niet zijn biologische moeder is. Dit 

brengt hem in een loyaliteitsconflict want zijn moeder is voor hem nog een belangrijke persoon. 

Vanuit de loyaliteit van het kind ten opzichte van zijn moeder, zal hij een rolovername van de 

stiefouder ook verwerpen. Vader verwacht dat alles vanaf het begin goed zal verlopen. Zo een 

instant-liefde bestaat echter niet. Het kost tijd om positieve gevoelens voor elkaar te ontwikkelen. 

Nadat Hans dit duidelijk heeft gemaakt en Erika en vader dit aanvaard hebben, gaat de relatie beter.  

Ze luisteren naar de signalen die Hans aangeeft en zijn bereid zich aan te passen. Erika gedraagt zich 

sindsdien als zorgouder waardoor zij zich niet bemoeit met de opvoeding van Hans. Het is belangrijk 

dat vader en Erika bespreken in hoeverre Erika een opvoedersrol gaat spelen. Het beste is dat dit 

gedelegeerd wordt door vader. Hierdoor is het voor Hans duidelijk dat de stiefmoeder gezag wordt 

toegekend en hierin gesteund wordt door vader. Dit maakt voor Hans duidelijk welke positie Erika 

heeft in de opvoeding. Later heeft zij wel zijn respect gekregen waardoor Hans al geregeld dingen 
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voor haar wil doen. Erika en Hans kunnen toen zelf zo goed met elkaar opschieten dat zij zijn 

vertrouwenspersoon is geworden. Er worden geregeld gesprekken gevoerd over Hans broer, zijn 

moeder en zaken die op De Goede Plek gebeuren.  

Door het nieuw samengestelde gezin heeft Hans een halfbroer en halfzus en stiefbroer en stiefzus 

bijgekregen. Dit contact verloopt goed. Hij is het oudste kind en hij voelt zich hierbij belangrijk. De 

andere kinderen die in het gezin wonen, zitten op internaat waardoor zij ook enkel in het weekend 

naar huis komen. Dit maakt dat iedereen in het gezin als gelijken gezien wordt en er weinig jaloezie 

en rivaliteit bestaat.  

Met Kurt, zijn stiefvader, kan hij niet goed opschieten. De voornaamste reden zou jaloezie zijn. Kurt 

heeft zijn moeder voor de keuze gesteld om te kiezen voor hem of haar kinderen. Dit roept 

natuurlijk woede op bij Hans waardoor de band met Kurt conflictueus is geworden.  

4.3 Conclusie 

Met de komst van een nieuw samengesteld gezin kunnen kinderen het moeilijk hebben. Maar dit 

hoeft niet zo te zijn. In de genogrammen die ik heb afgenomen is het opvallend dat er anders 

gereageerd werd op het nieuw samengesteld gezin. De relatie tussen Jan en zijn stiefmoeder is 

bijzonder slecht terwijl Hans een heel goede band heeft met zijn stiefmoeder. Dit kan te maken 

hebben met verschillende factoren zoals leeftijd van de kinderen, de wijze hoe de stiefouder zich 

gedraagt, de band met de biologische ouders, enz.  

 Als hulpverlener denk ik dat het belangrijk is om de goede en te slechte situaties duidelijk te maken 

in het genogram. Aan deze conflicten kan gewerkt worden en de goede relaties kunnen dienen als 

krachtbronnen. Verder moet de hulpverlener niet alle problemen toewijden aan de vorming van een 

nieuw samengesteld gezin. Er zijn ook andere factoren die een invloed kunnen hebben zoals het 

rebelleren van een jongere die in zijn pubertijd zit. 

 

 



Nieuw Samengestelde Gezinnen  90    

5 EVALUATIE 

In dit hoofdstuk ga ik een evaluatie maken over het gebruik van genogrammen en het proces. Op 

deze manier wil ik u laten zien welke de meerwaarde is van het gebruik van deze methodiek bij nieuw 

samengestelde gezinnen en wat de meerwaarde is voor mijn stageplaats. In het tweede deel heb ik 

ook enkele aandachtspunten genoteerd die ik ben tegengekomen tijdens het afnemen van deze 

methodiek. 

5.1 Gebruik van genogrammen 

De meerwaarde van het handelingsplan kan ik in twee delen verdelen. Aan de ene zijde is er een 

meerwaarde voor de hulpverlener en aan de andere kant is er ook een meerwaarde voor de cliënt. 

Het is belangrijk te weten dat een genogram geen wondermiddel is maar één van de hulpmiddelen 

om de cliënt te helpen om de communicatie binnen een gezin te herkennen en deze te verbeteren. 

5.1.1 Voor de hulpverlener 

Nieuw samengestelde gezinnen hebben een complexe gezinsstructuur waarin zich vaak conflicten 

afspelen. Het genogram geeft een totaalbeeld van de gezinssituatie. Het brengt een grondige 

exploratie met zich mee waarbinnen de gezinsstructuur en de communicatiepatronen tussen de 

gezinsleden duidelijk wordt. Enerzijds kan dit de objectieve gegevens in kaart brengen door de 

belangrijkste levensterreinen te bevragen zoals opleiding, beroepsarbeid, … Anderzijds wordt er 

gekeken naar de subjectieve beleving van de communicatiepatronen. Het is dus een middel om de 

kwaliteit van de relaties te weten. Ik heb iedere keer de relaties met de belangrijkste personen 

(ouders, stiefouders, broers, zussen, stiefbroers, stiefzussen, halfbroers en halfzussen) onderzocht.  

Ik heb steeds een balans gemaakt tussen de positieve en negatieve relaties. Dit maakt het voor de 

jongere prettiger omdat het niet alleen op het negatieve gefocust is. De krachten kunnen gebruikt 

worden in het verdere verloop van de hulpverlening. Een genogram kan een leidraad zijn waardoor 

het handelingsplan aangepast kan worden.  

Een genogram is een communicatiemiddel tussen de cliënt en hulpverlener. Het structureert de 

exploratie van een probleemsituatie, waardoor we grondiger en meer overzichtelijk kunnen werken. 

Het tekenen van genogrammen structureert ook de communicatie tijdens de rest van het 

hulpverleningsproces. (Heylen, Janssens, 2001, p. 124-125) Door de structuur die het genogram 

brengt in het hulpverleningsgesprek, zorgt het er ook voor dat de communicatie zich niet uitsluitend 

beperkt tot het eindeloos herhalen van het probleem. Er is het draaikolkfenomeen waarin mensen 

zich soms kunnen verliezen, overspoeld door emoties. Het genogram dient dan als richtlijn, zowel 

voor hulpverlener als cliënt, om door te gaan, om de draad niet te verliezen, om nieuwe domeinen en 

thema’s te verkennen. (Heylen, Janssens, 2001, p. 125) Dit is iets wat ik tijdens het afnemen van het 
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genogram heb gemerkt. Ik heb een duidelijke leidraad aan het genogram. Ik heb een duidelijk doel 

waaraan ik kan werken en wanneer de jongeren afdwalen, kan ik altijd terugkeren naar het genogram. 

Het zorgt er ook voor dat ik geen aspecten vergeet. 

Daarnaast is het ook een communicatiemiddel tussen de hulpverleners onderling. Door deze 

grondige exploratie kan het genogram in beeld gebracht worden waardoor de relatievormen visueel 

voorgesteld worden. Die van een genogram is ook een groot voordeel in het overleg tussen 

welzijnswerkers. Deze relatie- en verwantschapsvormen zijn vaak zo complex dat er geen verbale 

termen voor bestaan. Het visuele aspect eenvoudige, eenvormige taal die herkenbaar is binnen het 

ruime terrein van het welzijnswerk. Het maakt lange verbale voorstellingen van een situatie 

overbodig, het verhindert waardegeladen uitspraken over een situatie, het is een vervoermiddel van 

informatie zonder tussenpersonen. (Heylen, Janssens, 2001, p. 128-129) Dit was een duidelijk 

voordeel dat ik ervaren heb. Wanneer er over cliënten gesproken werd kon ik veel vlugger de situatie 

en het verhaal volgen. Waar ik gemakkelijk kon volgen aan de hand van het genogram moesten 

andere hulpverleners vaak veel bijkomende vragen stellen die gemakkelijk opgelost kunnen worden 

door het genogram te bekijken.  

Verder is het een instrument van verslaglegging. Door een genogram uit te tekenen krijg je een 

overzicht wat als registratiemiddel kan dienen.  

Naast de voordelen opgenoemd te hebben, heb ik ook enkele nadelen ontdekt. Het is een methodiek 

dat veel tijd in beslag neemt om uit te voeren. De jongeren kunnen vaak blijven vertellen over hun 

familiale situatie. Dit maakt dat dit lang duurt. Maar ik vind het zeker rendabel aangezien je nadien er 

nog veel nut aan hebt. Het is gemakkelijker aan de hand hiervan te communiceren met andere 

welzijnswerkers, je kan het verhaal van de jongere beter volgen en er kunnen 

oplossingsmogelijkheden uit voortvloeien. 

Een ander nadeel dat het genogram met zich meebrengt is dat alleen familierelaties in kaart 

gebracht worden. Bepaalde hulpverleners of vrienden kunnen ook een belangrijke rol spelen in het 

leven van de jongere; zeker op de leeftijd van 18 tot 25 jaar. Hier moet dan weer een ander 

instrument, namelijk een sociogram, gebruikt worden. 

Vervolgens kan een genogram niet altijd de gewenste informatie opleveren. Zeker wanneer je die 

jongere al een tijd kent, heb je al veel informatie. Daarom kan deze methodiek het beste in het begin 

van de begeleiding gebruikt worden. Ik zou dit gebruiken na drie tot zes weken. Op deze manier is er 

vaak al een beginnende vertrouwensrelatie en heb je meteen de krachten en de conflictueuze relaties 

in kaart gebracht.  

Wanneer jongeren heel wat problemen hebben beleefd, kan een genogram confronterend werken. 

Bijvoorbeeld bij incestervaringen kan het die oude gevoelens naar boven brengen. Ook wanneer de 

familierelaties grotendeels verbroken zijn, kan dit confronterend zijn. De jongere moet de tijd krijgen 

om hier zelf over te beginnen op het moment dat hij/zij hier klaar voor is. Langs de andere kant vind 
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ik dat de hulpverlener soms confronterend mag werken. Het is immers het verhaal van de cliënt dat 

gevisualiseerd wordt. Op deze manier kan het bewustmakingsproces versterkt worden. Dit is iets wat 

de hulpverlener bij elke cliënt individueel moet inschatten.  

5.1.2 Voor de jongeren 

Door het maken van een genogram, geef je aan de jongere erkenning voor de situatie van nieuw 

samengestelde gezinnen. De omgeving verwacht vaak dat zij zich meteen aanpassen. Dit is geen 

gemakkelijke opgave. Door bevestigend te reageren tijdens het gesprek, kan de jongere het gevoel 

krijgen dat hij niet alleen is met dit gevoel en dat dit ‘normaal’ is in zulke situatie.  

Een genogram en de bijhorende communicatiepatronen stellen de familiestructuur visueel voor. 

Verder wordt het bijhorend verslag gelezen door de jongere. Ik heb gemerkt dat dit een verklarend 

effect kan hebben. Door alles op papier te tekenen en te schrijven kan de jongere een helder en 

overzichtelijk beeld krijgen van de situatie. Hij leest en ziet dit nu van op afstand waardoor hij alles 

nu beter kan plaatsen. 

Door vragen te stellen over hun familiale situatie kan er een nuancering optreden ten aanzien van 

de beeldvorming van bepaalde mensen binnen het gezin. Hierdoor ontstaan er nieuwe 

mogelijkheden om de communicatie binnen het gezin te verbeteren.  

Ik merkt nog op dat de jongeren dit een prettige methodiek vinden. Ze zijn enthousiast om op 

deze manier een gesprek te voeren. Wanneer er op een andere manier een gesprek van hen gevraagd 

wordt, zoeken ze regelmatig uitvluchten. Deze methodiek kan afwisseling brengen in het 

hulpverleningsproces.  

5.2 procesevaluatie 

In dit onderdeel wil ik op een kritische manier naar mijn handelingsontwerp kijken. Bij deze evaluatie 

bekijk ik het verloop van mijn handelen. Heb ik met het handelingsplan het vooropgestelde doel 

bereikt? Verder ga ik bespreken welke meerwaarde dit eindwerk heeft voor mijn stageplaats “De 

Goede Plek”.  

Ik heb heel veel geleerd van het uitvoeren van mijn eindwerk. Ik heb van twee jongeren een 

genogram kunnen afnemen, waardoor ik de methodiek al meer in mijn vingers heb gekregen. Door 

het verhaal te horen met de bijhorende gevoelens verschaft mij meer inzicht in de problematiek 

‘nieuw samengestelde gezinnen’.  

Bij de uitvoering van mijn handelingsontwerp heb ik veel openheid ervaren doch bij de uitvoering 

ben ik autonoom te werk gegaan. Ik heb de fases volledig kunnen doorlopen. Tot slot heb ik een 

uiteenzetting gegeven over mijn eindwerk in het werkondersteunend groepje. Hier hebben zowel de 
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begeleiders als ikzelf meer inzicht gekregen in de methodiek. Ik heb hen mijn manier van werken 

uitgelegd waardoor zij meer inzicht krijgen in de methodiek en de mogelijkheden ervan. Ook de 

voordelen en nadelen zijn op een rijtje gezet waardoor het nut van de deze methodiek tot uiting 

kwam. Nadien is er een kleine discussie tot stand gekomen waarbij de voor- en nadelen besproken 

werden. Dit gaf mij meer inzicht in andere hinderpalen waar ik minder rekening mee gehouden had 

en meer inzicht in hun visie. Ik vond dit een interessante ervaring waar veel gereflecteerd werd over 

de methodiek. 

De jongeren toonden volledig hun medewerking; ze waren zelfs enthousiast over de methodiek. 

Globaal genomen verliepen de gesprekken vlot. Ik merkte op dat de jongeren gemakkelijk vertelden 

over hun gezinssituatie. Dit maakte dat ze soms de neiging hadden om af te wijken of te lang bij 

bepaalde situaties bleven stilstaan. Ik moest geregeld het gesprek kaderen. Ook het afronden van het 

gesprek verliep redelijk moeizaam. Ze waren vaak heel uitbundig heel hun familiegebeuren aan het 

vertellen waardoor ikzelf een aantal keren het geheel moest samenvatten en afsluiten vooraleer het 

gesprek beëindigd was. Bij het eerste gesprek was ik ook over mijn tijdsplanning van een uur gegaan. 

Bij het tweede genogram had ik de klok beter in het oog gehouden waardoor ik mij hieraan wel heb 

kunnen houden. 

Door gebruik te maken van het genogram wordt het netwerk in de zorg benadrukt. Ik vind het toch 

belangrijk dat de sociale context wordt mee genomen in het handelingsplan omdat dit een opening 

biedt om bepaalde problemen op te lossen of er beter mee om te gaan. Je gaat als het ware met een 

brede bril naar de zaken kijken. De omgeving speelt immers een belangrijke rol in het leven van de 

cliënt waardoor het goed is dit op een manier in de hulpverlening op te nemen. Een genogram is hier 

één van de mogelijkheden voor.  
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6 BESLUIT 

De centrale vraag van mijn eindwerk is:”Wat is de meerwaarde van het contextuele denken, meer 

bepaald het opstellen van genogrammen, in de hulpverlening bij nieuw samengestelde gezinnen?” 

Om hier een antwoord te kunnen op geven, heb ik deze methodiek gebruikt op mijn stageplaats, De 

Goede Plek. Dit is een opvangcentra waar acht jongvolwassenen kunnen verblijven gedurende een 

half jaar.  

Mijn grootste motivatie om het contextuele denken te kiezen is om een overzicht te krijgen van de 

problemen en de achterliggende motieven. Het gebruik van een genogram geeft zowel voordelen 

voor de hulpverlener als voor de jongeren. Het stelt de gezinssituatie en de communicatiepatronen 

visueel voor.  

Bij de uitvoering van mijn handelingsontwerp ben ik begonnen met informatie op te zoeken en de 

individuele begeleiders van De Goede Plek te bevragen. Nadien maakte ik een selectie bij jongeren 

en heb een eerste gesprek met de gekozen jongeren om de werking uit te leggen en toestemming te 

vragen. Daarna bespreek ik op welke manier ik deze methodiek uitgevoerd heb. Ik heb hierna nog 

een terugkoppelmoment voorzien met de betrokken begeleidster en de betrokken jongere. Tot slot 

heb ik mijn bevindingen en manier van werken nog eens toegelicht in het werkondersteunend 

groepje.  

Bij het afnemen van de genogrammen merkte ik een verband met de theorie. Er is mij duidelijk 

geworden dat de leeftijden van de kinderen, de wijze waarop stiefouders zich gedragen en de band 

met de natuurlijke ouder een rol spelen bij de jongeren waarmee ik een genogram heb afgenomen.  

Verder zijn er duidelijke voordelen voor de hulpverlener en de cliënt. Het maakt problemen 

bespreekbaar voor de hulpverlener en schept een totaalbeeld waardoor de problemen overzichtelijk 

worden en de gesprekken gemakkelijker te volgen zijn. Het optimaliseert de hulpverlening door een 

balans te maken van positieve en negatieve elementen. Het schept een bredere context waarbinnen 

de problemen van cliënten gesitueerd kunnen worden. Er wordt niet alleen naar de cliënt als individu 

gekeken maar ook de sociale context wordt in de zorg meegewogen. Voor de jongere geeft het 

maken van een genogram erkenning en geeft het inzicht in de eigen familiale situatie. Hiernaast zijn 

ook enkele kanttekeningen tot uiting gekomen. Het kan confronterend werken, is tijdsintensief, geeft 

niet altijd de gewenste informatie en het brengt alleen de familierelaties in kaart.  

Dit hele proces heb ik als positief ervaren. Ik heb alle fases kunnen doorlopen en heb veel ruimte 

gekregen tot uitvoering van deze methodiek. De begeleiders hebben een duidelijk beeld gekregen 

over de mogelijkheden van een genogram met zijn voor en nadelen. Hierdoor willen zij dit meer 

gebruiken in hun begeleiding. Voor mij is heeft het maken van dit eindwerk veel inzichten gegeven. 

Door het maken van genogrammen werden de voordelen duidelijker en vind ik het een groot 

hulpmiddel dat in de begeleiding kan gebruikt worden.  
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Bijlage 1: Genogram Jan  
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39 jaar 

Boekhoudster 

Sven 

52 jaar 
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? 
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Bijlage 2: Uitleg genogram Jan 

Totdat Jan 18 jaar was, heeft hij bij moeder gewoond. Nadien is hij bij vader en Els gaan wonen 

totdat hij naar De Goede Plek is gekomen.  

Sven: vader 

Vroeger had Jan een redelijk positieve relatie met zijn vader. Vader had vaak een goede invloed op de 

sfeer in huis. Hij liet weinig gevoelens zien of uitte die op een door Jan onkundige manier 

omschreven. Jan wist op dat moment niet hoe het anders kon. Volgens Jan was hijzelf op dat 

moment niet ontvankelijk om die te zien. 

Wanneer vader een tijdje een relatie met Els, vaders nieuwe vriendin, had; was hij kwaad op zijn 

vader omdat zijn vader Els haar mening volgde zonder voor Jan te kiezen. Wanneer Els ergens 

problemen mee had, moest vader dat zeggen tegen Jan. Jan neemt het zijn vader kwalijk dat hij het 

niet opnam voor hem en heeft het gevoel niet voldoende geapprecieerd te worden voor zijn kunnen 

en zijn persoonlijkheid. Jan heeft het gevoel dat vader op deze manier te weinig ondersteuning heeft 

gegeven, dit ook mede doordat hij niet vaak aanwezig was op activiteiten zoals turnwedstrijden, 

ouderavonden,…  

Op dit moment heeft hij weinig contact met zijn vader. Jan gaat alleen langs als hij in de omgeving is; 

wat ongeveer om de twee maanden is. 

Lesley: moeder 

Jan omschrijft haar als koud aangezien zij weinig lichamelijk contact maakt. Zij zal geen knuffel of 

kus geven. Verder duldt zij geen tegenspraak. Dit bracht met zich mee dat er niet veel gesproken 

werd. Er waren vroeger veel ruzies die zich afspeelden zowel tussen haar en vader als tussen haar en 

haar zoons. Aangezien Jan het moeilijk met deze elementen heeft gehad, heeft hij toch bewondering 

voor haar. Hij begrijpt dat zij een moeilijke jeugd heeft gehad waar zij weinig over vertelt. Hij denkt 

dat zij seksueel misbruikt werd.  

Op dit moment houdt Jan afstand van haar door oppervlakkige gesprekken te voeren. Dit komt 

doordat zij vaak indringende vragen stelt en opmerkingen geeft hetgeen Jan kwetst. Zij probeert Jan 

ook vaak te manipuleren; in een richting te sturen die zij wenst. Momenteel ziet hij haar twee- 

maandelijks. Hij zou een beter contact willen maar heeft angst emotioneel leeggezogen te worden. 

Op dit moment is Jan zich daarvan bewust dat dit niet met opzet is. Er is nog altijd geen woordelijke 

diepgang maar wel veelzeggende, verbale communicatie. 

Maarten: broer 

In hun kindertijd hadden Maarten en Jan regelmatig ruzie. Jan omschrijft dat Maarten vroeger een 

moederskindje was, waardoor Maarten minder ruzie met moeder maakte.  
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Op dit moment is er tweemaandelijks contact. Ze voeren meestal oppervlakkige gesprekken. Over de 

thuissituatie van vroeger wordt er weinig gesproken omdat Jan dit als moeilijk ervaart. Verder vindt 

Jan dat zijn broer overgevoelig is voor bepaalde zaken.  

Jan heeft het gevoel dat Maarten minder lijdt dan hijzelf uit de vroegere thuissituatie. 

Elke keer wanneer zij elkaar ontmoeten is er meer toenadering. Jan merkt dat Maarten nood heeft 

aan gesprekken over elkaars persoonlijkheid en over de vroegere situatie. Jan antwoord daar 

voorzichtig op en bewaakt zijn eigen grenzen. Hij laat Maarten stap voor stap dichterbij komen. 

Els: stiefmoeder 

In het begin was er een goed contact tussen Els en Jan en konden ze goed met elkaar praten. 

Later is er ‘giftige’ haat ontstaan bij Jan. Dit kwam doordat zij geen begrip kon opbrengen voor het 

feit dat Jan zijn opleiding ergotherapie twee keer vroegtijdig stopzette. Zij zette toen een grote druk 

op Jan. Hij moest werken en studeren tegelijkertijd en moest zijn logement betalen. Met dat geld wou 

de stiefmoeder en vader hun nieuw gekochte boot afbetalen. Dit stootte Jan tegen de borst en hij 

heeft dat geld nooit betaald. Verder ergerde Jan zich eraan dat zij haar mening doordrukte via vader. 

Vader moest Els mening tegen Jan zeggen. Soms gebeurde het toch dat stiefmoeder rechtstreeks 

tegen Jan opmerkingen gaf. Dit ging dan op een grove manier zoals: “ Als je zo verder doet, zul je uit 

huis moeten gaan”. Vader nam het nooit voor hem op. 

Verder omschrijft hij haar als verspilzuchtig (geld), intelligent en oppervlakkig. Zij zorgde er wel voor 

dat hij materieel niks te kort kwam.  

Op dit moment is deze haat getemperd. Dit komt omdat zij nu vriendelijk tegen Jan doet en omdat 

hij dit al meer van zich heeft weten af te schuiven. Jan vraagt zich wel af wat de oprechtheid van die 

vriendelijkheid inhoudt.  

Stieve: stiefbroer 

Stieve verblijft momenteel in Amerika bij zijn vader. Soms komt hij naar België om zijn moeder te 

bezoeken. Jan omschrijft hem als een ‘nurt’, die op zijn zenuwen werkt. Dit komt doordat hij nog 

maar de leeftijd van 13 jaar heeft en omdat hij de zoon van Els is. Jan heeft ook een sterk vermoeden 

dat hij hyperactief is. Hij probeert hem ook zo veel mogelijk te ontwijken.  

 

Door de vroegere, kille thuissituatie was Jan vroeger in zichzelf gekeerd. Hij schoof zijn gevoel naar 

de achtergrond. Hij zag het nut van vrienden niet in en begreep leeftijdsgenoten niet. Hij begreep 

niet waarom zij samen optrokken en naar dezelfde muziek luisterden. Dit maakte dat hij het leven 

negatief inzag waardoor hij sinds een jonge leeftijd met de doodsgedachte aan het spelen was. Op 

zijn 14de was hij ervan overtuigd kanker te hebben wat op zijn 18de ontkracht werd. Toch blijft deze 
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doodsgedachte aanslepen tot enkele maanden geleden. Momenteel heeft hij een doel in zijn leven 

gevonden. Hij gaat psychologie studeren, wat hij heel graag wil doen. Dit komt doordat hij nu een 

vooruitzicht heeft namelijk psychologie studeren. Dit doet de doodsgedachten momenteel 

verminderen. 

Jan heeft veel steun gehad (en momenteel nog steeds) van Paul, zijn psycholoog. Hij heeft Jan stilaan 

met de realiteit geconfronteerd. Verder ging hij samen met Jan op zoek naar de oorzaken van Jan 

zijn gedachten en handelen om hieraan zijn handelen te koppelen. Jan heeft deze manier van denken 

overgenomen waardoor hij in het dagelijks leven veel op zoek gaat naar oorzaken. De psycholoog 

vertolkt ook zijn vaderfiguur, die hij vroeger gemist heeft.  

Conclusie: 

Jan heeft zowel in het natuurlijke gezin als in het nieuw samengestelde gezin weinig erkenning en 

liefde gekregen. Met zijn stiefmoeder had hij in het begin wel een goed contact maar door de druk 

die zij op Jan legde en doordat zij haar mening via vader probeerde door te drukken, is deze relatie 

omgeslagen in haat. Hij ziet haar nu als een zakelijke vrouw. Doordat zijn ouders en stiefmoeder 

zakelijk met hem omgingen, heeft hij nooit geleerd hoe hij met gevoelens om kan gaan. Hierdoor 

mist hij bij vader en moeder betrokkenheid en warmte en heeft hij nood aan erkenning. Hij wil graag 

dat zijn capaciteiten gezien worden
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Bijlage 3: Genogram Hans 
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Bijlage 4: Uitleg genogram Hans 

Hans heeft na de scheiding van zijn ouders bij vader gewoond totdat de ruzies tussen hen te hoog 

opliepen en Hans naar De Goede Plak moest komen. Momenteel gaat hij in het weekend naar vader 

toe. Zijn moeder ziet hij heel sporadisch.  

Ronald: vader 

Vader is een veertig jarige man die ongeveer twee maanden samenwoont met zijn stiefmoeder Erika. 

Wanneer Hans ouder begon te worden, waren er regelmatig hevige ruzies die soms leiden tot vechten 

en vernielingen. Die ruzies waren vaak omdat Hans zijn broer Ralf verdedigde ten opzichte van zijn 

vader en omdat vader volgens hem hen behandelde als kleine kinderen. Toch weet Hans dat hij het 

beste voor hem wil en daarom regelmatig ‘klaagt’ over het gedrag van Hans. Soms heeft hij de indruk 

dat zijn vader niet nadenkt vooraleer hij handelt zoals bijvoorbeeld dat hij Hans naar De Goede Plek 

liet komen. Hierdoor was hij dan ook een beetje kwaad op vader. Ondertussen zijn de grote ruzies 

bijgelegd en zijn er enkel nog af en toe meningsverschillen. Momenteel wil hij graag naar huis gaan.  

Els: moeder 

Zijn moeder is een 38-jarige vrouw die sinds anderhalf jaar een nieuwe relatie heeft met Kurt. Hans 

ziet zijn moeder niet vaak meer vanwege het tijdgebrek. De laatste keer dat ze elkaar gezien hebben is 

in december. Dit vindt hij spijtig en wanneer hij terug bij vader woont wil hij haar terug regelmatig 

gaan opzoeken. Ze telefoneren een aantal keren per week. Het contact tussen beide is altijd goed 

geweest. Zij klaagt niet en heeft respect voor hem.  

Erika: stiefmoeder.  

Hans heeft een beter contact met zijn stiefmoeder dan met zijn vader aangezien zij niet klaagt en zich 

niet met de opvoeding van Hans bemoeit. Hij kan goed met haar spreken. Deze gesprekken gaan 

over zijn broer, zijn moeder, de moeilijkheden op De Goede Plek,… Op het begin van de relatie 

tussen Erika en Ronald wou vader dat Hans haar zag als moeder. Hans vindt dat zij zijn moeder niet 

kan vervangen, waar zij hem nadien in bevestigt. Hans heeft de indruk dat zij hem respecteert dus 

wanneer zij iets vraagt, dan wil hij dat graag doen.  

Kurt: stiefvader 

Hans heeft geen goed contact met Kurt en probeert hem te ontwijken. Hij vindt dat Kurt jaloers is en 

kan hier niet mee overweg. Kurt heeft moeder ooit laten kiezen voor hem of haar kinderen. Dit is 

Hans in het verkeerde keelgat geschoten. Moeder heeft toen voor haar kinderen gekozen waardoor de 

relatie tussen moeder en Kurt verbroken is. Nadien zijn ze terug samengekomen.  

Ralf: broer 

Hans had een heel goed contact met zijn broer en zij waren altijd samen. Dit kwam doordat zij 

dezelfde ideeën hadden. Nadat Hans in De Goede Plek is gekomen is zijn broer beginnen te 

experimenteren met drugs (speed, e.a.). Dit experimenteergedrag is begonnen rond september. 
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Momenteel verblijft zijn broer in een instelling in Antwerpen om af te kicken. Van deze instelling mag 

Hans voorlopig geen contact meer met zijn broer hebben. Alleen zijn ouders mogen hebben 

bezoeken.  

Zijn grootvader 

Hans zijn grootvader was militair en heeft daar een hoge functie bekleed. Hans is hier fier op en wil 

het voorbeeld van zijn grootvader volgen.  

Halfboers/zussen 

Hans heeft met allen een goed contact. Zij kijken naar hem op omdat hij de oudste is van de 

kinderen.  

Karen: Hij heeft een speels contact met haar. Er wordt veel gelachen en geplaagd tussen hen. 

Dirk: Hij is nog jong en dat vindt Hans schattig. Hans vindt wel dat Dirk een vechtersbaasje is en dat 

hij altijd zijn goesting moet krijgen.  

Sara: Hans omschrijft haar als rustig en Hans denkt dat zij het ver gaat brengen in het leven. Verder 

vindt ze de schoolse activiteit saai.  

Gunter: Hans omschrijft hem als een vechtersbaasje maar hij vindt dat hij braver is dan Dirk.  

Conclusie 

Moeder is belangrijk voor Hans doch hij ziet haar nauwelijks. Dit is opmerkelijk. Meerstel zien 

mensen die mekaar belangrijk vinden, elkaar ook regelmatig. De oorzaken van deze tegenstrijdigheid 

zijn deels te verklaren door ‘tijdgebrek’ doch er blijft nog een lacune hieromtrent.  

Hans kan over het algemeen goed met zijn familie omgaan tot deze mensen kritiek geven of hem 

onder druk zetten om te presteren. Dan ontstaan er conflicten.  

Hij vindt zijn familiecontacten belangrijk. Opmerkelijk is dat hij een heel goed contact met 

stiefmoeder heeft. 
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Bijlage5: Legenda bij genogram 

 

man 

vrouw 

getrouwd 

kinderen 

samen wonend 

gescheiden 

wonen niet meer samen; de relatie is verbroken 

S datum van samenwonen 

ES datum van echtscheiding 

verblijft in instelling; de naam staat erin geschreven 

conflictueuze relatie 
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sterke band wederzijds 

goede band; naarmate de lijn dikker is, is de band ook sterker 

? ontbrekende informatie 

Grote kring rondom de huidige samenwoners 

Roze 

 
Blauw 

verworven loyaliteit 

gedwongen loyaliteit 

Kring in stippellijn de situatie in het weekend 

een eenzijdige sterke band;  
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Bijlage 6: stappenplan van werken met genogrammen 

Maken van genogrammen bij nieuw samengestelde gezinnen 

Genogram:  

voorbeeld Hans 

Stappen: 

1. Benodigdheden.  

 - Een rustige kamer  

 - een A3 vel met een potlood en gum  

2. Het genogram maken  

 - Stel gerichte vragen omtrent de gezinssamenstelling en tegelijkertijd noteer je dit met    de 

 gebruikelijke symbolen.  

 - Geef uitleg over hetgeen je op papier zet.  

 - Begin met het natuurlijk gezin te bevragen namelijk de ouders en de broers of   

  zussen.  

  - Daarna bevraag je de eventuele nieuwe partner langs moederszijde met zijn/haar   

 kinderen. Ook naar eventuele halfbroers/zussen informeren.  

 - Bevraag steeds over minstens 3 generaties 

 - Vraag naar belangrijke familieleden.  

 - Vraag in deze fase alleen naar naam, leeftijd, beroep, eventuele sterfdata,…  

3. mensen die samen wonen 

 - een cirkel als mensen samenwonen 

 - een cirkel in stippellijn voor de situatie in de weekenden 

4. communicatielijnen .  

 - Begin met de goede relaties te bevragen. 

 - Nadien informeren naar conflictueuze contacten en probeer de oorzaak trachten te   

 achterhalen van deze probleemcontacten. Doorvragen!!! 
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 - Gemakkelijk is met kleuren te werken. Blauw voor gedwongen loyaliteiten en rose 

 verdiende loyaliteiten.  

5. Samenvatting 
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VOORWOORD 

Ik wil u welkom heten in mijn eindwerk rond een methodiek in het werken met nieuw samengestelde 

gezinnen.  

Ik heb dit werk geschreven tijdens mijn stageperiode op het CLB ‘Het Kompas’ in Heist-op-den-

Berg. Het is voor elke laatstejaars student moeilijk om zich tijdens de lang verwachte stageperiode 

bezig te houden met opdrachten voor de school. We hebben drie jaar lang gezwoegd om binnenkort 

eindelijk in het sociaal werkveld te stappen. Dus tijdens de stageperiode hebben we volop genoten 

van de praktijkervaringen die we daar konden opdoen.  

Maar tijdens onze laatste spurt naar de eindmeet van de diploma-uitreiking, moesten we onze 

kwaliteiten niet alleen tijdens de stage laten zien maar ook in de afwerking van ons eindwerk. Dus heb 

ik dat gedaan. Ik heb dit echter niet allemaal alleen kunnen doen. Dus wou ik hier de mensen 

bedanken die hebben bijgedragen tot mijn eindwerk. 

Allereerst wil ik onze begeleidende docent Filip Bode en mijn medestudenten An Willems, Mara 

Steegmans, Bieke Van Hirtum en Annemie Wuyts bedanken. Wij hebben in het eerste semester in 

groep intensief samengewerkt aan de realisatie van ons seminarie, maar ook in dit individuele werk 

heb ik steeds kunnen rekenen op hun steun en feedback. 

Vervolgens had ik dit niet kunnen realiseren zonder de medewerking van mijn stageplaats het CLB 

‘Het Kompas’ in Heist-op-den-Berg. Zowel mijn stagebegeleidster Diana Goyvaerts als de 

vestigingscoördinator Rupert Gooris, hebben mij de vrijheid gegeven om aan dit eindwerk te werken. 

Ook wil ik graag de andere medewerkers bedanken. Zij waren ondanks hun vele werk steeds bereid 

om mij te helpen met mijn schoolse opdrachten en dat apprecieer ik enorm.  

In de eerste plaats gaat mijn dank echter uit naar de cliënten die zo bereidwillig waren om mij een 

genogram te laten opstellen van hun gezinssituatie. Zonder hen had ik mijn eindwerk niet kunnen 

maken. Omwille van mijn respect voor hun privacy vermeld ik de namen van deze personen niet. 

Er rest mij nu maar één ding en dat is u plezier te wensen in het lezen van mijn eindwerk! 

 

 

 

Annelies Van Dyck 

19 mei 2004 
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INLEIDING 

We hebben vorig jaar in België 30.000 echtscheidingen genoteerd tegenover 40.000 huwelijken. Deze 

cijfers maken duidelijk dat het kerngezin niet meer zo vanzelfsprekend is in onze huidige 

maatschappij. Er zijn andere nieuwe samenlevingvormen gekomen waar de hulpverlening op moet 

inspelen. Het hulpverleningsaanbod moet er zich aan aanpassen en er adequaat op kunnen reageren.  

In het seminarie dat wij in het eerste semester geschreven hebben, hebben we het fenomeen van 

nieuw samengestelde gezinnen uitgediept. Dit seminariewerk hebben we besloten met enkele 

handelingsplannen voor de begeleiding van deze gezinnen. In dit eindwerk ga ik één van deze 

handelingsplannen toepassen in de organisatie waar ik stage loop, namelijk het CLB ‘Het Kompas’ in 

Heist-op-den-Berg. In de uitvoering van dit eindwerk probeer ik een antwoord te vinden op de 

volgende vragen: Hoe wordt deze methodiek ervaren door de cliënten en door mezelf als 

hulpverlener? Komt de doelstelling tot zijn recht? Zijn er verbeteringen aan te brengen in de 

methode?  

In het eerste hoofdstuk zal ik een toelichting geven over de werking van een CLB. Hierin zal ik de 

doelstelling en de doelgroep van een CLB beschrijven. Een CLB werkt op vier domeinen. Deze 

worden kort toegelicht met telkens een vermelding van de taken die een maatschappelijk assistent 

heeft in deze vier domeinen. Vervolgens worden de vormen uitgelegd waaronder het CLB een 

begeleiding aanbiedt. 

We hebben verschillende handelingsplannen opgesteld in het werken met nieuw samengestelde 

gezinnen. Ik heb daar één handelingsplan uitgekozen dat ik zal toepassen. In het tweede hoofdstuk 

zal ik dan ook mijn motivatie voor de gekozen werkvorm toelichten. Dit hoofdstuk valt uiteen in 

twee delen omdat ik ervoor geopteerd heb om de gekozen werkvorm te gebruiken zowel in de 

begeleiding van nieuw samengestelde gezinnen als in de registratie in dossiers. 

Ook het derde hoofdstuk betreffende het eigenlijke handelingsplan, valt uiteen in die twee delen. 

Zowel in het deel rond het toepassen van de werkvorm in de begeleiding van nieuw samengestelde 

gezinnen als het toepassen in de registratie in dossiers, bespreek ik hoe ik ben te werk gegaan en hoe 

de concrete uitvoering is verlopen. Dit besluit ik steeds met een evaluatie. 

In het laatste hoofdstuk trek ik besluiten uit de toepassing van het handelingsplan. Hier evalueer ik de 

werkvorm naar zijn doelstellingen en probeer ik eventuele verbeteringen aan te brengen. 
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1 VOORSTELLING STAGEPLAATS 

Om een duidelijk beeld te kunnen vormen van de context en omgeving waarin ik mijn eindwerk 

geschreven heb, zal ik in dit hoofdstuk een toelichting geven van de werking van een CLB. Hierin heb 

ik vooral aandacht voor de doelstelling, de doelgroep en de werkingswijzen van een centrum voor 

leerlingenbegeleiding. Voor de volledige tekst over de werking van het CLB, verwijs ik naar mijn 

stagedoorlichting. (Van Dyck, 2003) 

1.1 De doelstelling van een CLB 

Het decreet van 1 december 1998 dat de wettelijke basis vormt voor de oprichting en de werking van 

de CLB’s omschrijft de taak van de CLB’s als volgt: 

‘De centra hebben de opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen nu en in de 

toekomst. Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren zodat zij door hun 

schoolloopbaan heen de competenties kunnen verwerven en versterken die de grondslag vormen 

voor een actuele en voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke participatie.’ 

1.2 Doelgroep 

Het CLB heeft drie voorname cliëntengroepen. Dit zijn leerlingen, ouders, leerkrachten en directies 

van scholen. 

1.2.1 De leerlingen 

In eerste plaats zijn de leerlingen cliënt bij het CLB. Het gaat dan zowel over kinderen uit het 

kleuteronderwijs, basisonderwijs als kinderen uit het secundair onderwijs. 

Een CLB heeft bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare leerlingen. Het betreft leerlingen 

die door hun sociale achtergrond en leefsituatie in hun ontwikkeling bedreigd zijn. De leerlingen met 

de meeste speciale noden krijgen dan ook een voorkeursbehandeling en wegen het zwaarst door op 

de tijds- en werkindeling van de CLB-medewerkers. 

1.2.2 Ouders 

Ouders kunnen op eigen initiatief met allerlei vragen en problemen naar het CLB komen. Zij staan 

immers het dichtst bij kun kinderen. Omwille van hun betrokkenheid en omdat de moeilijkheden 

vaak gezocht dienen te worden in de interactie tussen leerling-ouders-leerkracht vormen zij een zeer 

belangrijke en nuttige schakel. De ouder is dé deskundige wat zijn kind betreft. Vooral wanneer het 

gaat om een kind dat extra aandacht of specifieke zorg behoeft, is het nodig naar ouders te luisteren 
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en ze inspraak te geven. Zij zijn niet alleen een belangrijke informatiebron maar vooral een mede-

actor in het verdere begeleidingsplan. 

Het kan ook zijn dat ouders gevraagd is om mee te gaan naar het CLB als er belangrijke zaken 

moeten besproken worden in verband met hun kinderen (bijvoorbeeld een kind dat halverwege het 

schooljaar van school wil veranderen.) Het CLB vindt het immers heel belangrijk om te kunnen 

werken met alle betrokkenen en niet de individuele personen te begeleiden. 

1.2.3 Leerkrachten en directies van scholen 

De directie van een school en een CLB sluiten na overleg een beleidsplan of beleidscontract af (men 

spreekt van een beleidsplan als de inrichtende macht van een school en een CLB dezelfde is; wanneer 

deze verschillen spreekt men van een beleidscontract) voor de duur van drie schooljaren. Jaarlijks kan 

dat contract of plan worden bijgestuurd. In het beleidsplan of beleidscontract worden de taken bij de 

begeleiding van de leerlingen verdeeld tussen school en CLB.  

 

Ook de leerkrachten spelen een belangrijke rol in het hulpverleningsproces. Zij zijn immers het best 

geplaatst om signalen op te vangen van onder andere leerproblemen, leesmoeilijkheden, pestgedrag of  

gedragsstoornissen. De leraar kan trouwens zelf al veel ondernemen om de leerling te begeleiden. De 

leraar begeleidt zijn leerlingen tijdens het onderwijsproces, dit wil zeggen dat hij niet meer diegene is 

die louter aan kennisoverdracht doet. Ook de klassenleraar, de groene leerkracht, de 

vertrouwensleerkracht, de deelnemers aan het multidisciplinair overleg (MDO) in het basisonderwijs 

en de participanten in de Cel Leerlingenbegeleiding in het secundair onderwijs op school zetten 

hiertoe hun beste middelen in. In beide overlegorganen worden probleemleerlingen besproken, in 

overleg naar oplossingen gezocht en de uitbouw van leerlingenbegeleiding op gang gebracht (zowel 

preventief als curatief). Voor ondersteuning bij die begeleiding kan de school een beroep doen op de 

deskundigheid van het CLB (bijvoorbeeld het leren onderkennen van signalen die op onderliggende 

problemen wijzen). 

1.3 Vier werkdomeinen 

In het decreet van 1 december 1998 betreffende de CLB’s staat geschreven dat de begeleiding van het 

CLB zich situeert op vier werkdomeinen, namelijk het domein ‘leren en studeren’, het domein 

‘onderwijsloopbaan’, het domein ‘preventieve gezondheidszorg’ en tot slot het domein ‘psychisch en 

sociaal functioneren’. In wat volgt zal ik een korte toelichting geven bij de verschillende domeinen 

met betrekking tot hun inhoud en de rol van de maatschappelijk werker hierin. 

Door de verscheidenheid van de vier domeinen werd er gekozen om te werken met een 

multidisciplinair team. Naast maatschappelijk werkers zijn er op het CLB ook artsen, psychologen, 

pedagogen, assistenten in de psychologie, verpleegkundigen en administratieve medewerkers in 

dienst. 
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1.3.1 Het domein ‘leren en studeren’ 

1.3.1.1 Inhoud van het domein ‘leren en studeren’ 

Het domein van ‘leren en studeren’ (L&S) kan grosso modo ingedeeld worden in twee subdomeinen: 

enerzijds het leren van specifieke aardigheden en kennis (zoals lezen, rekenen, vreemde talen), 

anderzijds het leren van een algemene leerhouding of het zelfstandig leren. 

Ook de rol van de CLB-medewerker kan opgedeeld worden in twee grote categorieën: aan de ene 

kant een educatieve/preventieve rol, aan de andere kant een meer begeleidende rol, en dit zowel ten 

aanzien van leerlingen, ouders als scholen. 

1.3.1.2 Concrete taken van de maatschappelijk werker in dit domein 

 Bij de signalering, de diagnose en de begeleiding bijdragen tot het verrekenen van de 

invloed van de sociale context (school- en thuismilieu) op de problemen bij leren en 

studeren 

 Uitvoeren van het sociaal onderzoek en opmaken van het sociaal verslag bij attesten en 

adviezen in samenwerking met de andere teamleden 

 Informatie kunnen geven over terugbetalingen bij verwijzingen naar onder andere 

kinésisten en logopedisten, of alleszins mensen kunnen verwijzen naar de 

verantwoordelijke dienst 

1.3.2 Het domein ‘onderwijsloopbaan’ 

1.3.2.1 Inhoud van het domein ‘onderwijsloopbaan’ 

Schoolloopbaanbegeleiding (SLB) heeft tot doel leerlingen te begeleiden bij de uitbouw van een goede 

schoolloopbaan en mee te werken aan de ontwikkeling van de leerling tot ‘actor’ van zijn eigen 

loopbaan zodat hij zelf zijn eigen schoolloopbaan in handen kan nemen. Zo leren ze een persoonlijke 

verantwoordelijkheid opnemen inzake loopbaanbeslissingen en verwerven ze goede actorkwalificaties. 

Ten aanzien van de ouders en leerkrachten die hetzij als actor ( bij het jonge kind) hetzij als coactor 

(bij het oudere kind) bij deze ontwikkeling actief betrokken zijn, neemt het CLB een ondersteunende 

rol in. 

De schoolloopbaanbegeleiding is een continue begeleiding waarin vier samenhangende subdomeinen 

te onderscheiden zijn: 

 studie-en beroepskeuzebegeleiding (SBK) 

 meewerken aan het ontwikkelen van adequate (co-)actorkwalificaties bij de betrokkenen 

in verband met de schoolloopbaanontwikkeling 

 begeleiding bij schoolloopbaanbeslissingen 

 meewerken aan een goede afstemmingszorg onderwijs-leerling (en zijn milieu) 

De leerling evolueert gaandeweg van object in de begeleiding tot subject (actor) van zijn eigen 

toekomst. Zowel ouders, school als leerlingen nemen, in de uitbouw van de schoolloopbaan, 
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beslissingen die het verdere verloop ervan bepalen. De CLB’s ondersteunen hierbij en functioneren in 

dit proces als neutrale, toch geëngageerde partners. 

1.3.2.2 Concrete taken van de maatschappelijk werker in dit domein 

 Ondersteunen van de schoolinterne initiatieven om leerlingen te begeleiden in hun 

keuzeproces zoals aangepast huiswerk om een verwijzing buitengewoon onderwijs te 

voorkomen 

 Ondersteunen en optimaliseren van de keuzeprocessen binnen de onderwijsloopbaan 

rekening houdend met de invloed van de sociale context op het keuzegedrag. 

Bijvoorbeeld bij kansarmen en allochtonen de nadruk er op leggen dat er meer 

mogelijkheden zijn dan de verzorgende sector voor meisjes en mechanica voor jongens 

en leerkrachten motiveren bepaalde jongeren extra te stimuleren (positieve discriminatie). 

 Informatieverstrekking aan leerlingen, ouders en school over onder andere 

onderwijsstructuur en –aanbod, de aansluiting met de arbeidsmarkt, de welzijns- en 

gezondheidsvoorzieningen zoals sokaflits en CSIBO vlot hanteren 

1.3.3 Het domein ‘preventieve gezondheidszorg’ 

1.3.3.1 Inhoud van het domein ‘preventieve gezondheidszorg’ 

Bij de oprichting van de CLB’s werd preventieve gezondheidszorg (PGZ) één van de vier CLB-

werkdomeinen. De focus van de preventieve gezondheidszorg is niet enkel gericht op individuele 

personen maar ook op bevolkingsgroepen. Het CLB met als doelpubliek de schoolplichtige kinderen, 

is daarom de geschikte organisatie om preventieve activiteiten, ook op het gebied van 

gezondheidszorg, te ontwikkelen.  

Ook in het onderwijs is gezondheidseducatie expliciet opgenomen in de vakoverschrijdende 

eindtermen van het basis- en secundair onderwijs. Gezien de bijzondere band tussen CLB en 

onderwijs is het evident dat het CLB ook hier een ondersteunende rol in heeft. 

Gezondheid wordt gezien als een vorm van welbevinden en omvat veel meer dan ‘afwezigheid van 

ziekte’. Gezondheid wordt dan ook vanuit dit ruime kader bekeken. Er wordt dus een holistisch 

gezondheidsbegrip gehanteerd waarin wordt gesteld dat het lichamelijk, psychisch en sociaal 

welbevinden evenwaardige componenten zijn die een rol spelen bij het welbevinden van een individu. 

Bovendien wordt niet alleen de huidige gezondheidstoestand van de leerlingen belangrijk geacht, maar 

evenzeer hun gezondheidstoestand op lange termijn. 

Preventie moet gezien worden als een continuüm gaande van het voorkomen van ziekte tot het 

bevorderen van welzijn. Acties binnen PGZ zijn niet enkel gericht op het verhogen  van individuele 

kennis, maar zijn ook gericht op het veranderen van individuele attitudes of op het trainen van 

bepaalde individuele vaardigheden bij leerlingen inzake hun eetgewoonten. Bovendien kunnen zij als 

doel hebben de omgeving van de leerling zodanig te beïnvloeden dat het maken van gezonde keuzes 

heel wat gemakkelijker wordt. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan de impact van de klas en 

schoolomgeving, maar ook aan de impact van de ouders en de fysieke omgeving.  
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1.3.3.2 Concrete taken van de maatschappelijk werker in dit domein 

 Sensibiliseren van teamgenoten voor de sociale dimensie in gezondheidsproblematieken, 

bijvoorbeeld bij overgewicht of middelengebruik 

 meewerken aan en ondersteunen van projecten preventieve gezondheidszorg omwille 

van het belang van de sociale en relationele dimensie in de problematiek 

1.3.4 Het domein ‘psychisch en sociaal functioneren’ 

1.3.4.1 Inhoud van het domein ‘psychisch en sociaal functioneren’ 

Het CLB kan net zoals het onderwijs, niet ongevoelig blijven voor heel wat maatschappelijke 

problemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met opvoeding en school te maken hebben zoals drugs, 

aids, pesten, spijbelen, faalangst, uitsluiting of echtscheiding. Vandaar dat in het decreet duidelijk 

bepaald wordt dat de centra de opdracht hebben bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen. 

Het psychisch en sociaal functioneren (PSP) is één van de vier domeinen waarop de begeleiding van 

de leerlingen door het centrum zich situeert. Ook op dit domein werkt het centrum vraaggestuurd en 

subsidiair ten aanzien van de school en de ouders. 

Het centrum heeft -en dit complementair aan het gezin en de school- een coördinerende en 

stimulerende rol in de leerlingenbegeleiding op dit domein. Ouders en leerkrachten blijven de eerste 

verantwoordelijken t.a.v. de leerlingen. 

De begeleiding van het centrum is preventief waar mogelijk en remediërend waar nodig. Er zijn 

activiteiten op het domein van de preventie, waarbij men zich richt tot alle ouders en jongeren of tot 

de school als organisatie. Anderzijds zijn er initiatieven op het vlak van de hulpverlening waarbij men 

zich tot sommige ouders, sommige leerkrachten en sommige jongeren richt.  

1.3.4.2 Concrete taken van de maatschappelijk werker in dit domein 

 Diagnose en sociaal onderzoek met behulp van de bij de maatschappelijk disciplines 

horende onderzoeksmethoden  zoals een huisbezoek, gesprek met ouders, informatie 

van leerkrachten en andere hulpverleners 

 Het ondersteunen van initiatieven om de participatie van ouders aan het schoolgebeuren 

te verstevigen zoals mee motiveren om naar ouderavonden te gaan en aansporen om 

rechtstreeks contact te nemen met leerkracht of directie 

 Het opzetten en/of ondersteunen van preventieve projecten op school (bijvoorbeeld als 

spreker fungeren, infobrochures ter hand stellen en lessen verzorgen) op het vlak van 

onder andere 

 - kindermishandeling 

 - leerplichtproblemen 

 - tuchtmaatregelen ten aanzien van leerlingen  

 - alcohol- en drugproblemen 

 - agressie en geweld 

 - pesten 
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 Bijhouden en hanteren van de sociale kaart, het kennen van de wetgeving rond 

uitkeringen en tegemoetkomingen zoals studiebeurzen en kinderbijslag 

 Coördineren van de samenwerking tussen school, het centrum en externe 

hulpverlenende diensten met een relevant aanbod inzake leerlingenbegeleiding omtrent 

psychisch en sociaal functioneren. Voorbeelden hiervan zijn: zelf initiatief nemen tot een 

algemeen overleg en verwijscriteria ter hand stellen 

 Voeren van gesprekken met leerlingen, leerkrachten, ouders en schoolpersoneel rond 

door hen gesignaleerde problemen en vragen. Dit over problemen als spijbelen, 

schoolmoeheid, pesten, demotivatie, conflicten met leerkracht/ouders/medeleerlingen 

en in samenwerking met andere teamleden 

1.4 Drie vormen van CLB-begeleiding 

In principe is de begeleiding van een CLB vraaggestuurd en wordt er met de school onderhandeld 

over de concrete uitvoering hiervan. In sommige gevallen is het CLB verplicht om bepaalde vormen 

van begeleiding aan te bieden aan de school. 

1.4.1 Vraaggestuurde begeleiding 

Een CLB gaat in op vragen om advies, begeleiding, hulp of informatie van een leerling, zijn ouders of 

de school. Als de vraag om een leerling te begeleiden eerst van de school uitgaat, dan formuleert de 

CLB-medewerker een begeleidingsaanbod. Het CLB zet de begeleiding slechts verder na instemming 

van de leerling zelf, als hij 14 jaar of ouder is en van zijn ouders als hij jonger dan 14 is. Hierop zien 

we toch enkele uitzonderingen: de instemming van de leerling of zijn ouder is niet vereist indien het 

gaat om leerplichtproblemen (spijbelproblematiek) en evenmin bij algemene en gerichte medische 

(preventieve) onderzoeken en maatregelen bij besmettelijke ziekten. 

De CLB-medewerker zal luisteren naar vragen van cliënten en ze vervolgens behandelen vanuit zijn 

eigen opdracht. Deze opdracht vertrekt vanuit de vier werkdomeinen: leren en studeren, de 

onderwijsloopbaan, de preventieve gezondheidszorg en het psychisch en sociaal functioneren. De 

vragen worden dus beantwoord als ze te plaatsen zijn in één van deze vier domeinen.  

In vele gevallen zal het CLB - in samenspraak en samenwerking met de leerlingen, ouders, de school 

of de leerkracht - zélf de begeleiding uitvoeren. In enkele gevallen zal het CLB verwijzen naar andere, 

meer gespecialiseerde diensten zoals de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, 

crisisopvangcentra, Jongeren Informatie- en Adviescentra, het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg en 

Kind en Gezin. Als het CLB een verwijzing doet zal zij instaan voor de opvolging van deze 

verwijzing. 
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1.4.2 Verzekerd aanbod of verzekerde begeleiding 

Het verzekerd aanbod verplicht de CLB’s een programma uit te werken dat ze aan elke school 

moeten aanbieden. Zelfs als niemand erom zou vragen, heeft het CLB dit aanbod altijd ‘in huis’. 

De krijtlijnen van dit verzekerd aanbod liggen vast in het besluit van de Vlaamse regering van 28 

augustus 2000. De concretisering ervan wordt volgens de lokale behoeften en mogelijkheden door de 

CLB’s zelf bepaald. Het uitvoeringsbesluit geeft de CLB’s de opdracht: 

 Om deskundig en in samenwerkingsverband tussen ouders, school en CLB de school 

interne leerlingenbegeleiding te ondersteunen (leerkrachten ondersteunen om zelf 

leerlingen op te vangen en uitbouwen van een begeleidingsstructuur – zoals het 

multidisciplinair overleg of de cel leerlingenbegeleiding – op de school zelf); 

 Om het samenwerken en doorverwijzen tussen school, CLB en externe diensten te 

coördineren; 

 Om kansarmoede op te vangen (onderwijsvoorrangsbeleid, zorgverbreding en projecten 

om leerlingen die bedreigd zijn omwille van hun sociale achtergrond, extra kansen te 

geven in het onderwijs). Hiervoor is samenwerking met ouders, leerlingen en 

maatschappelijke context noodzakelijk; 

 Om informatie over structuur en inhoud van het Vlaamse onderwijs, het 

onderwijsaanbod, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, andere welzijns - en 

gezondheidsvoorzieningen (sociale kaart of sociaal netwerk) te verstrekken. 

Het decreet betreffende de CLB’s van 1 december 1998 voorzag ook een verzekerd aanbod in het 

werkdomein van de begeleiding van de gezondheidszorg: 

 Bijzondere medische onderzoeken bij de instap van leerlingen in het bijzonder onderwijs; 

 Inentingen om het ontstaan van sommige besmettelijke ziekten te beletten; 

 Adviseren op vlak van veiligheid en hygiëne. 

Scholen, leerlingen en ouders zijn vrij om al dan niet dit verzekerd aanbod te aanvaarden.  Als een 

school verkiest niet in te gaan op het aanbod, dan wordt deze afwijzing genoteerd in het beleidsplan 

of beleidscontract. 

1.4.3 Verplichte begeleiding 

Enkel de medische onderzoeken, de maatregelen bij besmettelijke ziekten (profylactische 

maatregelen) en de opdrachten met betrekking tot de controle van de leerplicht (spijbelen van een 

leerling tegengaan) zijn verplicht. Dit aanbod kan niet geweigerd worden, noch door de leerling, noch 

door de school, noch door de ouders. Toch kan hiertegen verzet aangetekend worden op voorwaarde 

dat een CLB-arts uit een ander centrum het onderzoek uitvoert. 
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2 MOTIVATIE VOOR DE GEKOZEN WERKVORM 

Uit de keuze van handelingplannen voor het werken met nieuw samengestelde gezinnen, heb ik 

besloten om het genogram toe te passen op mijn stageplaats. Aangezien het genogram in 

verschillende fases in de hulpverlening kan gebruikt worden, heb ik ervoor gekozen om twee 

verschillende toepassingen van het genogram te maken. Enerzijds ga ik het genogram toepassen in 

zijn voornaamste vorm, namelijk in de begeleiding van nieuw samengestelde gezinnen. Anderzijds wil 

ik het genogram evalueren als mogelijk registratieformulier in dossiers. 

In dit hoofdstuk zal ik voor elk van deze toepassingen mijn motivatie weergeven. Ik bespreek ook 

kort de doelstellingen die ik hiermee wil bereiken en zal ook op zoek gaan naar de mogelijke 

meerwaarde van deze toepassing voor de verschillende betrokkenen. 

2.1 Het genogram als werkinstrument in de begeleiding van nieuw 

samengestelde gezinnen 

2.1.1 Motivatie 

Mensen, vooral kinderen, hebben nood aan structuur in hun leven. In mijn stageweken op het CLB 

‘Het Kompas’ in Heist-op-den-Berg, heb ik al verschillende voorbeelden gezien van de gevolgen die 

zich kunnen voordoen als een kind thuis geen structuur aangeboden krijgt. Deze kinderen hebben het 

moeilijk om zich aan regels te houden en vertonen vaak gedragsproblemen. Het belang van structuur 

wordt in deze situaties sterk benadrukt. Ook is het voor een kind, zowel als voor een volwassene, 

belangrijk dat hij inzicht heeft in de structuur van zijn gezin. Als gevolg van scheidingen en hertouw,  

is het voor de gezinsleden vaak moeilijk om nog een duidelijke structuur te vinden in de gezins- en 

familiesamenstelling. Inzicht is, in de behandeling van vele problemen, de eerste stap in de 

begeleiding. Om deze reden heb ik gekozen om het genogram te gebruiken in de eerste fase in de 

begeleiding van nieuw samengestelde gezinnen. 

2.1.2 Doelstellingen 

Het genogram is in eerste instantie een instrument bij de verkenning van het probleem van de cliënt 

en de situering van het probleem in de ruimere context. Het genogram situeert zich in dit geval in de 

intakefase. Het fungeert als degelijk visueel overzicht van de globale feitelijke toestand. Dit geeft een 

gevoel van overzicht en controle zowel voor de ouders als voor de hulpverlener die het gezin in 

begeleiding heeft.  

Het weergeven van de feitelijke toestand van het gezin is de eerste dimensie van het genogram. Het 

genogram geeft in een tweede dimensie ook de kwaliteit van relaties weer. Pijnlijke, conflictueuze 

relaties maar ook gezonde, constructieve relaties komen hierin tot uiting. Met dit materiaal kan de 

hulpverlener en de cliënt in de volgende fase van de hulpverlening verder werken.  
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2.1.3 De mogelijke meerwaarde 

Het is voor mensen vaak een moeilijke en grote stap naar de hulpverlening. Een intakefase kan soms 

bedreigend overkomen omdat men zoveel vragen stelt waardoor het probleem voor de cliënt 

misschien nog groter lijkt. Door samen met de cliënt in deze fase een genogram op te stellen, krijgt de 

cliënt meteen een overzicht van de situatie, een gevoel dat mensen meestal kwijt zijn als ze de stap 

zetten naar de hulpverlening. Een eerste gesprek kan dus al heel verhelderend werken. Dit kan de 

motivatie van de cliënt voor het verdere hulpverleningsproces vergroten. Ik denk dat het genogram 

op deze manier een meerwaarde kan betekenen voor cliënten.  

Ook de hulpverlener heeft zo een duidelijk overzicht van de situatie, zodat het voor hem 

gemakkelijker wordt om in een tweede gesprek meteen te starten met de hulpverlening. Het is voor 

hem dus tijdbesparend. Dit is zowel een meerwaarde voor de hulpverlener als voor de organisatie. Er 

wordt minder tijd gestoken in de situering van de problematiek waardoor men meer tijd heeft om te 

investeren in het eigenlijke hulpverleningsproces.  

2.2 Het genogram als werkinstrument bij de registratie in dossiers 

2.2.1 Motivatie 

Het CLB ‘Het Kompas’ in Heist-op-den-Berg werkt sinds kort met een nieuwe identificatiefiche. Op 

deze fiche kunnen identificatiegegevens ingevuld worden zoals naam, adres en geboortedatum van 

het kind; naam, geboortejaar, opleiding, beroep en burgerlijke stand van beide ouders; naam en 

geboortejaar van broers en zussen én de naam en telefoonnummer van de huisarts. Voorheen was er 

geen enkele fiche waarop men iets kon aanduiden. Er werd gewoon gewerkt met een synthesefiche 

waarop de interventies chronologisch werden vermeld. In zo’n dossier is het een hele klus om op de 

andere documenten de namen en de samenstelling van het gezin te vinden. Ik vind persoonlijk dat de 

dossiers op het vlak van identificatiegegevens veel beter kunnen. In tijden van echtscheidingen en 

nieuw samengestelde gezinnen is een kerngezin niet meer zo vanzelfsprekend. Om een goede 

begeleiding te kunnen geven, is het nodig dat de context van het kind gekend is. De thuissituatie is 

daar de belangrijkste factor in. Vele problemen op school zijn het gevolg van problemen thuis, dus 

een grondige kennis van de gezinssamenstelling is onontbeerlijk in de begeleiding. En het genogram is 

daar ideaal voor. Mijn voorstel is dan ook om het genogram op te maken in de intakefase. 

2.2.2 Doelstelling 

Als men een genogram gebruikt, is de gezinssamenstelling bij het openslaan van het dossier, in één 

oogopslag duidelijk en gestructureerd. Dus als het dossier moet doorgegeven worden aan een andere 

hulpverlener, kan deze meteen aan de eigenlijke problemen werken zonder eerst een analyse te 

moeten maken van de gezinssituatie. Het genogram is dus ook een bruikbaar communicatiemiddel 

tussen hulpverleners onderling. Niet alleen binnen de organisatie maar ook in de verwijzing naar 

externe diensten, kan het genogram nuttig zijn. 
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2.2.3 De mogelijke meerwaarde 

Door het genogram te gebruiken als vast registratieformulier, is er een tijdbesparing voor andere 

hulpverleners die in het dossier werken. Zij kunnen meteen starten zonder dat ook zij een analyse 

moeten maken van de gezinssituatie. Dit is zeker een meerwaarde van de methode. 

Ook in de samenwerking met andere diensten, kan het genogram een meerwaarde hebben. Het 

doorgeven van informatie via een genogram gebeurt op een overzichtelijke en gestructureerde manier. 

Dit heeft tot gevolg dat externe diensten de samenwerking als positief evalueren, zodat er in de 

toekomst misschien nog meer en nog constructiever kan samengewerkt worden. Het kan ook dat 

deze externe diensten het nut van het genogram in hoge mate gaan inschatten en dat de methode zich 

zo misschien kan verspreiden over het hele sociale werkveld. 
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3 HANDELINGSPLAN 

3.1 De stageplaats en het contextuele denken 

Mijn allereerste stap in het realiseren van mijn eindwerk, was nagaan in hoeverre de stageplaats reeds 

vertrouwd  was met het contextuele denken. Via een eigen onderzoek en een gesprek met de 

vestigingscoördinator ben ik tot de onderstaande bevindingen gekomen. 

De werking van een CLB is eigenlijk grotendeels gebaseerd op het contextuele denken. Zowel bij het 

detecteren van een problematiek als bij de aanmelding ervan wordt de context van het kind er steeds 

bij betrokken. Een begeleiding is bijna altijd een samenwerking tussen de school, de ouders en het 

CLB. 

Een eerste vorm van contextueel werken is het MDO. MDO staat voor multidisciplinair overleg. Het 

is een overleg dat wordt gehouden tussen de leerkracht, de directie en het CLB naar aanleiding van 

observaties van de leerkracht die zij op regelmatige tijdstippen in het schooljaar uitvoert. De 

leerkracht observeert haar leerlingen en evalueert ze op verschillende ontwikkelingsdomeinen. Op de 

MDO’s komen de leerlingen aan bod waarover de leerkracht zich zorgen maakt. Op het MDO wordt 

het probleem verder geanalyseerd en wordt er nagedacht over passende hulp en welke persoon of 

instantie die hulp het best kan bieden. 

Een ander voorbeeld van contextueel denken, zien we als een kind naar aanleiding van bijvoorbeeld 

een MDO wordt aangemeld met een problematiek. In dat geval worden de ouders altijd eerst op de 

hoogte gebracht. Ze worden uitgenodigd op het CLB voor een intakegesprek waar het 

ontwikkelingsverloop en de thuissituatie van het kind wordt bevraagd. De ouders worden in heel het 

proces betrokken vanuit de visie dat de ouders dé deskundigen zijn als het op hun kind aankomt. De 

ouders worden dus als mede-actor betrokken in het hulpverleningsproces van hun kind. 

Ook de meerzijdige partijdigheid wordt als contextuele werkvorm toegepast. Leerlingenbegeleiders 

worden in een conflict tussen ouders en kind of tussen een kind en de school, geacht van neutraal te 

blijven en de belangen van de verschillende partijen te verdedigen.  

Ik denk dat ik uit deze voorbeelden mag concluderen dat de CLB-medewerkers het contextuele 

denken dagelijks bewust of onbewust toepassen in hun begeleidingen. Ik hoop dat dit in mijn 

voordeel kan werken als ik hen ga voorstellen om met het genogram te werken. 
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3.2 Het genogram als werkinstrument in de begeleiding van nieuw 

samengestelde gezinnen 

3.2.1 Hoe ben ik te werk gegaan? 

Mijn eerste taak was uiteraard om nieuw samengestelde gezinnen te vinden. In eerste instantie wilde 

ik een nieuw samengesteld gezin waar er problemen waren in dat gezin omwille van de nieuwe 

samenstelling.Want dan pas zou het genogram echt zijn nut kunnen bewijzen. Ik heb dan mijn 

bedoeling meegedeeld aan mijn stagebegeleidster en aan de andere collega’s. Aan hun reacties te 

horen, bleek dat niet zo simpel als ik me had voorgesteld. Er kon zich niemand een gezin voor de 

geest halen die hij of zij in begeleiding had omwille van problemen in het gezin door de nieuwe 

samenstelling. De collega’s wezen mij erop dat er een begeleiding gestart wordt naar aanleiding van 

een probleem bij een kind, bijvoorbeeld bedplassen. Maar dit wil niet zeggen dat dat kind gaat 

bedplassen omdat er problemen zijn in de nieuwe samenstelling van het gezin. De collega’s 

waarschuwden me ervoor dat ik geen problemen mocht creëren. Een gezin vinden dat problemen 

had omwille van de nieuwe samenstellingen in dat gezin werken met het genogram, was dus geen 

realistisch haalbaar doel.  

Dan moest ik maar gewoon nieuw samengestelde gezinnen zoeken die bereid waren om mij een 

genogram van hun gezin te laten uittekenen. Ik gaf er de voorkeur aan om een gezin te nemen dat mij 

al kende. Dit zou het zowel voor hen als voor mij gemakkelijker maken. Dus ging ik in de dossiers 

van mijn stagebegeleidster zoeken of er nieuw samengestelde gezinnen tussen zaten. Dit was echter 

niet het geval. Dan ben ik maar terug bij de collega’s te rade gegaan. Ik vroeg hen of zij in hun 

dossiers nieuw samengestelde gezinnen hadden die eventueel bereid waren om mee te werken aan de 

uitvoering van mijn eindwerk. Ik heb toen enkele adressen gekregen. Ik maakte me nog wel een beetje 

ongerust. Ik stelde me de vraag of die gezinnen hun verhaal wel wilden doen aan een studente die ze 

niet kenden. Met een bang hart heb ik toen de telefoon genomen en hen gecontacteerd. Gelukkig heb 

ik iemand gevonden die bereid was om een studente verder te helpen, al betekent dit dat ze een deel 

van hun privé-leven moet bloot geven. 

Ik heb mijn afspraak goed voorbereid. Ik heb het boek van Marleen Heylen en Kris Janssens ‘Het 

contextuele denken’ doorgenomen en me vooral gericht op de vragen die men moet stellen bij het 

opstellen van het genogram. 

3.2.2 Concrete uitvoering 

Voor ik het eigenlijke gesprek begon, heb ik eerst duidelijk uitgelegd wat de bedoeling van het gesprek 

was. Ik heb ons seminarie laten zien en het boek van Marleen Heylen ‘Het contextuele denken’ 

waarin voorbeelden staan van een genogram. Ik heb de cliënt ook meteen verzekerd dat de identiteit 

van haar gezin geheim zou blijven. 

Toen het ijs gebroken was, ben ik begonnen met vragen te stellen. Om het voor zowel de cliënt als 

voor mezelf gemakkelijk en overzichtelijk te houden, begon ik met te vragen of ze chronologisch de 
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evolutie van haar relaties en haar gezin wou vertellen. Ik maakte een korte schets van een tijdlijn. 

Vervolgens heb ik de namen en geboortedata van de verschillende betrokkenen bevraagd. Toen kon 

ik al de basis van het genogram tekenen. In een volgende fase heb ik vragen gesteld om de onderlinge 

relaties te kennen. 

Het was een vrij simpele gezinssamenstelling waar er weinige problemen bestonden, dus het 

optekenen van het genogram verliep vrij vlot.  

3.2.3 Evaluatie en bedenkingen van de cliënten 

Na het gesprek, heb ik aan de cliënt gevraagd hoe ze het opstellen van het genogram ervaren heeft. 

Ze was niet laaiend enthousiast over de methode. Het maakte de situatie voor haar niet echt 

duidelijker. Dit kan te maken hebben met de vrij simpele gezinssituatie. Bij ingewikkeldere situaties 

komt het nut van het genogram meer naar voor. 

3.2.4 Eigen evaluatie en bedenkingen 

Ik heb de kans niet gehad om het genogram op te stellen bij meerdere gezinnen. Het is bij dit ene 

gezin gebleven. In dit gezin bestond er niet echt een ingewikkelde structuur. Als ik in andere gezinnen 

met moeilijkere samenstellingen en meer problemen, een genogram had kunnen opstellen, had ik hier 

een vergelijking kunnen maken. Toch durf ik enkele bedenkingen noteren. 

Ik denk dat het genogram meer zijn doel zal bereiken in echte ingewikkelde gezinsstructuren. In de 

sector van de Bijzondere Jeugdzorg bijvoorbeeld denk ik, dat het genogram bijna onmisbaar wordt als 

men nog een overzicht wil houden op de gezinssamenstelling. Toch is dit niet enkel in deze sector 

nuttig. Ik wil opmerken dat mijn stageplaats zich bevindt in een dorp. Als ik stage zou doen op een 

CLB in een grote stad zoals Antwerpen zou ik ook veel meer geconfronteerd worden met nieuwe 

samenlevingsvormen. Dan zou de uitvoering van mijn eindwerk er misschien helemaal anders hebben 

uit gezien en zou het nut van een genogram meer tot uiting zijn gekomen. 

Vervolgens wil ik nog een suggestie doen in het werken met het genogram. Door middel van 

verschillende symbolen en codes kan men vele gebeurtenissen en data aanduiden in het genogram. 

Toch ben ik van mening dat een tijdslijn complementair aan het genogram kan gebruikt worden. Het 

is niet alleen belangrijk om een overzicht te hebben van de structuur van het gezin maar ook van de 

relevante gebeurtenissen die zich in het gezin hebben voorgedaan. Voor een volledige kijk op de 

situatie vind ik dat het genogram en de tijdlijn samen moeten gehanteerd worden. 
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3.3 Het genogram als werkinstrument bij de registratie in dossiers 

3.3.1 Hoe ben ik te werk gegaan? 

Je kunt geen organisatieverandering invoeren zonder de directeur (in mijn geval de 

vestigingscoördinator) hierover te raadplegen. Ik heb met hem een afspraak gemaakt en heb hem 

uitgelegd dat ik graag het genogram zou introduceren als vast registratieformulier bij een 

intakegesprek. De coördinator was niet meteen enthousiast. Hij stelde zich vragen bij de schending 

van de privacy van mensen. Als een intake gebeurd omdat een kind dyslexie heeft, is het dan nodig 

dat de gezinssamenstelling geweten is? Is dit geen inbreuk op de privacy van mensen? Ik kon hem 

hierin vinden maar ik gaf toch het argument dat vele leerproblemen hun oorsprong hebben in de 

thuissituatie. De vestigingscoördinator en ik kwamen hier in een ethische discussie terecht. Hij vond 

dat sommige hulpverleners te nieuwsgierig zijn en teveel van de cliënten en hun thuissituatie willen 

weten. Ik begreep zijn standpunt maar ik noem dat geen nieuwsgierigheid maar wel contextueel 

denken. Ik vind het belangrijk om de omgeving te kennen van een kind om een zo duidelijk mogelijk 

beeld te hebben van zijn situatie zodat er geen overhaaste diagnoses worden gesteld en alle aspecten 

worden bekeken. De vestigingscoördinator besloot de discussie met te zeggen dat hij vond dat er een 

genogram mocht afgenomen worden in een intakegesprek als er op voorhand de toestemming wordt 

gevraagd aan de cliënt in kwestie. 

De vestigingscoördinator waarschuwde me ook voor het gevaar van vooroordelen. Vele mensen 

denken nogal fatalistisch: ‘Niet moeilijk dat dat kind gedragsmoeilijkheden heeft, hij komt van 

gescheiden ouders.’ Hij had deze bezorgdheid over de leerkrachten van de scholen, want daar spelen 

vaak nog vooroordelen. Maar aangezien de school het leerlingendossier van het CLB niet mag 

inkijken, kan dit geen probleem vormen. 

Ik stelde hem voor om op een teamvergadering de mening van de andere medewerkers te vragen. Dit 

was geen probleem. 

3.3.2 Concrete uitvoering 

De teamvergadering waar ik het genogram mocht voorstellen heb ik grondig voorbereid. Ik moest 

een nieuwe werkvorm voorstellen aan professionele mensen die al jaren met hun eigen methoden en 

die van de organisatie werken. Ik moest hen overtuigen van het nut van het genogram dus heb ik dan 

ook de tijd genomen om alles uitvoerig uit te leggen.  

Ik ben begonnen met de opdracht van het seminarie en het eindwerk uit te leggen, zodat de collega’s 

het konden kaderen in mijn opleiding. Vervolgens heb ik mijn bouwplan voor mijn eindwerk 

toegelicht. Na deze inleiding ben ik begonnen aan de eigenlijke uitleg van het genogram. Ik had een 

voorbeeld gemaakt van mijn eigen gezinssamenstelling en een voorbeeld van een genogram van een 

nieuw samengesteld gezin. Ik heb aan iedere aanwezige een overzicht uitgedeeld van de gebruikte 

symbolen en codes voor het opstellen van het genogram. Na mijn toelichting heb ik kort 

geïnformeerd naar mogelijke vragen en bedenkingen. Omdat ik niet de hele vergadering wou 
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inpalmen, heb ik aan iedereen een evaluatieformulier6 meegegeven. In dit formulier heb ik bevraagd 

hoe zij het werken met het genogram in de praktijk zagen, wat de voor- en nadelen ervan zijn volgens 

hen en hoe dit instrument eventueel nog verbeterd kan worden. Dit formulier konden ze aan mij 

terug bezorgen.  

3.3.3 Evaluatie en bedenkingen van de CLB-medewerkers 

Op basis van de ingevulde evaluatieformulieren, heb ik de bedenkingen van de medewerkers 

gebundeld. 

3.3.3.1 Vertrouwdheid met het contextuele denken 

Ik kon vaststellen dat de meeste medewerkers een beperkte kennis hebben van het contextuele 

denken. Voor velen was het een eerste kennismaking. Voor diegenen die er wel al mee in contact 

gekomen zijn, was dit vooral in hun opleiding, via vormingssessies en via gesprekken met collega’s. 

3.3.3.2 Houding en haalbaarheid ten opzichte van het voorstel om het genogram in te voeren 

De meeste medewerkers vinden het genogram een nuttig werkinstrument omwille van de 

overzichtelijkheid. Toch werd het gebruik ervan niet geheel onvoorwaardelijk positief geëvalueerd. 

De meerderheid van de medewerkers had toch enkele bedenkingen. 

Een eerste bedenking betrof het vertrouwd geraken met het genogram en zijn symbolen en codes. 

Sommigen zagen dit als een hele opdracht. 

De meest voorkomende bedenking had te maken met de aard van de problematiek. Het gebruik van 

het genogram zou men afhankelijk maken van de aard van de problematiek. Voor bijvoorbeeld 

leermoeilijkheden is het opstellen van het genogram overbodig volgens sommigen. De thuissituatie 

moet relevant zijn voor de begeleiding. Anders lopen we het gevaar dat de mensen het opstellen van 

het genogram als bedreigend gaan ervaren. Men stelde dus voor om het genogram op te maken in de 

intake als het over problemen gaan die zich situeren in het domein van het psychisch en sociaal 

functioneren. 

Een maatschappelijk werker stelde zich de vraag of er wel genoeg tijd is in een intakegesprek om een 

genogram te tekenen. Het gevaar zit erin dat het opmaken van het genogram de hoofdtaak wordt in 

een intakegesprek en een intakegesprek heeft meer doelstellingen dan het visueel maken van de 

gezinssamenstelling. 

Er duikt ook een praktisch probleem op. Het CLB ‘Het Kompas’ kan niet autonoom beslissen dat ze 

het genogram gaat invoeren. Dit moet goedgekeurd worden door het VCLB7 zodat het in alle CLB’s 

een nieuwe werkmethode kan worden. 

                                                   

6 Het evaluatieformulier vindt u in bijlage 1.  

7 Het VCLB is de overkoepelende organisatie van de vrije CLB’s.  
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3.3.3.3 De voor- en nadelen in het werken met het genogram 

De voordelen 

 Het genogram geeft een sneller en duidelijker zicht op de situatie dan met geschreven 

teksten. 

 Het is overzichtelijk 

 In één oogopslag wordt de gezinssamenstelling duidelijker 

 Het is een goede systematisering die naar onze en andere sectoren kan veralgemeend 

worden 

 De verbanden en structuren in het cliëntsysteem worden duidelijk, alsook de 

onderliggende verhoudingen 

 Het genogram geeft een beter inzicht in het gezin en is gemakkelijker hanteerbaar in de 

verdere hulpverleningsfases 

 De problemen worden zo in een ruimere context geplaatst 

 Het vermindert de kans dat je invloeden vergeet in te schatten in het werkplan 

 In de samenwerking met externe diensten is dit een gestructureerde hulp om informatie 

door te geven en om de situatie te schetsen 

De nadelen 

 Bij veranderingen in de gezinssituatie moet je al snel een nieuw genogram tekenen om 

het nog ordelijk te houden 

 In situaties waar de gezinssituaties snel wijzigen wordt het wel heel verwarrend 

 Het gevaar dat het genogram een doel op zich wordt in de intakefase 

 Het gevaar van vooroordelen bijvoorbeeld bij het beroep of de studieloopbaan van de 

ouders 

 Het blijft een momentopname want relaties kunnen snel veranderen 

 Het gevaar dat je je intuïtie door de feiten laat opzij zetten 

 Het gevaar dat je meer problemen gaat zien dan er zijn 

3.3.3.4 Eventuele verbeteringen of suggesties 

De meeste van de medewerkers vinden dat ze niet vertrouwd genoeg zijn met het genogram om 

hieromtrent verbeteringen aan te brengen. Toch zijn de volgende suggesties uit de bus gekomen: 

 Andere tekens gebruiken voor het aangeven van een overlijden 

 Leeftijd weglaten en alleen het geboortejaar gebruiken 

3.3.4 Eigen evaluatie en bedenkingen 

Ik vind het spijtig dat ik niet de kans gekregen heb om het genogram daadwerkelijk in te voeren en er 

een evaluatie van te maken. Het daadwerkelijk invoeren was niet mogelijk omdat het CLB ‘Het 

Kompas’ in Heist-op-den-Berg geen autonome organisatie is die dergelijke beslissingen zelf kan 

nemen. Er is een koepelorganisatie die beslist welke werkvormen er gehanteerd worden.  
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Moest ik toch de kans gekregen hebben om het daadwerkelijk in te voeren, dan zou ik tijdgebrek 

hebben om er een degelijke evaluatie van te maken. Een evaluatie van een nieuwe werkvorm kan pas 

gebeuren na een langere tijd. De medewerkers moeten ermee vertrouwd geraken en het adequaat 

gebruiken zowel in hun begeleidingen als in doorverwijzingen. Om de concrete werking ervan te 

evalueren bij alle medewerkers en externe diensten, is er een grootschalig onderzoek nodig.  

Het was dus niet haalbaar om de werkmethode daadwerkelijk in te voeren. Toch ben ik tevreden met 

de manier waarop ik het heb aangepakt en met de resultaten die ik zo verkregen heb. Ik vind dat de 

CLB-medewerkers voldoende gereflecteerd hebben over mijn voorstel. Door deze grote bevraging 

heb ik zelf ook een duidelijker beeld gekregen van de voor- en nadelen in het werken met het 

genogram. Mijn visie erop is verbreed.  

Toch is er één aspect die door vele medewerkers worden aangehaald waar ik me niet volledig in kon 

vinden. In mijn evaluatieformulieren heb ik vaak gelezen dat het opstellen van een genogram een 

inbreuk kan betekenen op de privacy van mensen. Daarom dat het voorstel er kwam om het 

genogram enkel op te stellen bij problemen in het domein van het psychisch en sociaal functioneren. 

Ik stond niet volledig achter dit voorstel. Ik ben van mening dat een kind aangemeld kan worden 

voor schoolloopbaanmoelijkheden, maar dat er na verloop van tijd ook andere problemen kunnen 

voordoen of dat er al andere problemen zijn. Natuurlijk kan men dan ook nog een genogram 

opstellen, maar waarom kan men dat niet gewoon altijd doen? Ik zag in deze werkwijze niet meteen 

de inbreuk op de privacy. Ik heb hierover lang nagedacht en ben tot de conclusie gekomen dat het 

antwoord ligt in mijn eigen betekeniskader en leefwereld. Ik kom namelijk uit een stereotiep 

kerngezin. Mijn ouders zijn 30 jaar getrouwd, hebben drie kinderen die allemaal studeren en wij zijn 

tot nu toe gespaard gebleven van serieuze tegenslagen en conflicten. Ik heb dus geen enkele reden om 

mij te schamen over mijn gezinssituatie. Maar ik vergeet dat andere mensen zich wel soms schamen. 

Ze hebben mislukte relaties gehad en beschouwen dit als een mislukken van zichzelf. Ze zijn bang dat 

mensen hen daarop gaan beoordelen. Ik ben nog steeds van mening dat we de context van een kind 

moeten kennen als we aan een begeleiding starten maar dit mag niet ten koste gaan van het gevoel 

van zelfwaarde van de cliënten. Als ze een intake komen doen is dit naar aanleiding van dingen die 

niet goed gaan. Wij stellen hen allerhande vragen over hun privé-leven en dat kan hen het gevoel 

geven dat we de oorzaak van de problemen bij hen zoeken. Wat voor hen weer een persoonlijk 

mislukken betekent en dit gevoel moeten we zeker tegengaan. Het is onze bedoeling om de mensen te 

ondersteunen en te begeleiden, niet om hen weer een schuldgevoel aan te praten.  
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4 BESLUIT 

In dit laatste hoofdstuk wil ik besluiten trekken uit de ervaringen die ik gehad heb in het werken met 

het genogram. Ik wil een antwoord formuleren op de vraag of het genogram zijn doelstellingen 

bereikt heeft. Het is ook mijn ambitie om vanuit mijn ervaringen suggesties aan te brengen in het 

werken met deze methode. 

In ons gezamenlijk seminariedeel rond nieuw samengestelde gezinnen hebben we ons de theorie van 

het genogram eigen gemaakt. Tijdens onze stageperiode mochten we met deze theorie op stap gaan in 

de dagelijkse realiteit van een hulpverlenende organisatie. De doelstelling hierbij was om na te gaan 

hoe deze werkmethode wordt ervaren in de praktijk. Zowel de ervaring van de hulpverlener als de 

ervaring van de cliënt zijn hierin belangrijk. 

Ik heb ervoor gekozen om twee verschillende toepassingen van het genogram te evalueren, namelijk 

het genogram als werkmethode in de begeleiding van nieuw samengestelde gezinnen én het genogram 

als registratieformulier in dossiers. Ik ga deze apart bespreken omdat mijn conclusies hieromtrent 

verschillen vertonen. 

Mijn persoonlijke ervaring in het opstellen van het genogram als eerste stap in de begeleiding van 

nieuw samengestelde gezinnen, was niet baanbrekend. Dit had eerder te maken met de structuur van 

het gezin dan met de methode op zich. Ik heb hieruit geleerd dat het genogram het beste tot zijn 

recht komt in heel ingewikkelde gezinssituaties. In minder complexe situaties heeft de cliënt nog een 

overzicht kunnen behouden en biedt het genogram niet echt een meerwaarde. Dit werd ook zo 

ervaren door de betrokken cliënt. 

Ik ben doorheen de uitvoering van mijn eindwerk wel volledig overtuigd geraakt van het nut van het 

gebruik van het genogram in de registratie van cliëntgegevens. Er is geen enkele andere methode die 

zo vlug en zo overzichtelijk een beeld vormt van de gezinssituatie. Het genogram kan op deze manier 

niet alleen een meerwaarde betekenen binnen de organisatie maar ook in de samenwerking met 

externe diensten. De cliëntgegevens kunnen bij doorverwijzingen veel gemakkelijker uitgewisseld 

worden. 

Ik heb echter in beide toepassingen een gemis ervaren aan de methode. Dat kan opgelost worden 

door een tijdslijn complementair aan het genogram te gebruiken. Het genogram maakt in één 

oogopslag de gezinsstructuur duidelijk. De data van huwelijken en scheidingen kunnen hierin 

geïntegreerd worden, maar toch blijft het zoeken naar het chronologische verloop van de 

gebeurtenissen. Dit kan verholpen worden door bijkomend een tijdslijn op te stellen. De handigheid 

en overzichtelijkheid van een combinatie van een genogram en een tijdslijn, overtreft elk geschreven 

verslag. 

Ik wil algemeen besluiten dat de toepassing van een werkvorm in de praktijk, een nuttige opdracht is 

geweest. Alleen door theorie en praktijk aan elkaar te koppelen, kan men een realistisch beeld vormen 

van een werkvorm. Ik hoop dat mijn eindwerk een meerwaarde kan betekenen voor hulpverleners die 

van plan zijn te werken met het genogram. Het was mijn bedoeling om een helderdere kijk te hebben 
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op de voordelen, nadelen en knelpunten van het genogram, waardoor het voor een hulpverlener 

makkelijker wordt om deze methode te hanteren in de dagelijkse praktijk. 
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Bijlage 1: Evaluatieformulier genogram 

Evaluatieformulier genogram 

Naam:  

Functie binnen het CLB:  

Op welke wijze was je al vertrouwd met het contextuele denken? 

 

 

Wat vind je van het voorstel om het genogram te gebruiken bij de intakefase? Is het haalbaar? Om 

welke redenen wel en om welke redenen niet? 

 

 

Wat zijn volgens jou de voordelen in het werken met het genogram? 

 

 

 En welke zijn volgens jou de nadelen in het werken met het genogram? 

 

 

Zou je eventuele verbeteringen aanbrengen aan het genogram of heb je suggesties in het werken 

hiermee? 

 

 

 

 

Bedankt voor je medewerking! 

Annelies Van Dyck 
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VOORWOORD 

Het afstuderen komt steeds dichter. Maar een diploma behaal je niet zomaar. En dit heb ik gemerkt 

bij het verwezenlijken van mijn eindwerk, dat heel wat tijd en energie vergde. Via het groepswerk heb 

ik heel wat theorie verwerkt over nieuw samengestelde gezinnen. Als toekomstig maatschappelijk 

werkster wil ik deze kennis beheersen in de hulpverlening. Tijdens mijn stage, op het CLB, zijn mijn 

ogen wijd opengegaan. Door een confrontatie met de concrete realiteit van nieuw samengestelde 

gezinnen heb ik me volledig toegespitst op het organiseren van een vormingssessie in de leefschool de 

Vlindertuin. Bij het bieden van ondersteuning aan de school heb ik mijn kennis overgedragen aan 

leerkrachten. Omdat hun betrokkenheid op de leerlingen zeer groot is, kunnen zij op de school al 

zorgen voor de gepaste begeleiding. Het geven van mijn vormingssessie was een echte uitdaging. 

Uiteindelijk ben ik zeer tevreden over het resultaat, als een kroon op het werk.  

Zonder de hulp van anderen had ik dit eindwerk niet tot een goed einde kunnen brengen. 

Verschillende mensen hebben me raad en tips gegeven; hebben me gesteund en aangemoedigd. Graag 

zou ik langs deze weg een welgemeend dankwoord willen richten aan die personen die een bijdrage 

leverden in de realisatie van mijn eindwerk. 

In de eerste plaats richt ik een woord van dank aan Filip Bode, mijn eindwerkbegeleider. Hij stond 

altijd klaar om eventuele vragen te beantwoorden en zijn raad en bijsturing betreffende inhoud, 

structuur en lay-out van het eindwerk waren zeer bruikbaar. 

Vervolgens wil ik Ann, Annelies, Annemie en Mara van harte bedanken voor de toffe en efficiënte 

samenwerking. Samen hebben we het hele jaar hard gewerkt aan het schrijven van ons seminarie. 

Ook bij het tot stand brengen van ons individueel eindwerk had ik het gevoel steeds bij hen terecht te 

kunnen voor advies of een bemoedigend woord. Bedankt allemaal! 

Ook richt ik een woord van dank aan de leerkrachten van de leefschool de Vlindertuin. Door de 

flexibele samenwerking en hun actieve deelname aan de vormingssessie heb ik mijn eindwerk 

probleemloos kunnen verder zetten. Een speciaal woordje van dank gaat nog uit naar mijn 

stagebegeleider, Toon Van den Putte. Uit onze gesprekken heb ik veel geleerd en mijn eindwerk werd 

hierdoor positief beïnvloed. 

Tot slot wil ik al de mensen rondom mij bedanken voor hun steun en begrip. In het bijzonder mijn 

vriend, Ely Meeus. Het gebruik van zijn computer was onmisbaar om mijn eindwerk te realiseren. 

 

Bieke Van Hirtum 

19 mei 2004  
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INLEIDING 

In een snel veranderende maatschappij waar relaties steeds meer onder druk komen te staan, zijn 

echtscheidingen en nieuw samengestelde gezinnen al lang geen uitzondering meer. Begeleiders van 

kinderen krijgen vaak te maken met complexe gezinssituaties en delicate problemen waarvoor niet 

altijd een pasklare oplossing bestaat. 

Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren in nieuw samengestelde gezinnen vaak kampen met 

gedrags- en concentratiestoornissen en dat hun schoolprestaties erop achteruit gaan. Het doel van 

mijn eindwerk is dan ook om preventieve en adequate steun te bieden, zodat kinderen en jongeren 

niet gebukt hoeven te gaan onder deze problematiek. 

In het seminariedeel onderzochten we het ontstaan van nieuw samengestelde gezinnen, de relaties en 

problemen werden verduidelijkt en de reacties vanuit de omgeving werden beschreven. In dit deel 

komt de praktijk aan bod. Ik heb getracht om, rekening houdend met de eigenheid van mijn 

stageplaats, het begrip “nieuw samengestelde gezinnen” binnen de schoolcontext wat meer in de 

schijnwerpers te plaatsen. Om nu al een tipje van de sluier te onthullen kan ik meedelen me 

toegespitst te hebben op een leefschool. Basisscholen evolueren steeds meer naar ‘leefscholen’ waar 

ook intensief gewerkt wordt aan sociale vaardigheden zoals het leren omgaan met conflicten, 

verantwoordelijkheid opnemen en in team samenwerken.                                                                                           

Kortom, elke leerling en elke leerkracht moet zich goed kunnen voelen op school. Ik ben mij ervan 

bewust dat het een hele uitdaging is om kinderen dagelijks ‘leerplezier’ en ‘leefplezier’ te laten ervaren. 

Aan de hand van dit eindwerk wil ik dit aantonen en leerkrachten wil ik een hulpmiddel meegeven om 

deze opdracht nog beter te kunnen vervullen. 

Bij het verwezenlijken van mijn individuele gedeelte zal ik specifieke aandacht richten op: 

 het informeren en sensibiliseren van directies en leerkrachten, zodat duidelijk wordt welke 

verantwoordelijkheid zij kunnen opnemen; 

 de uitbouw van een goed schoolbeleid; 

 goede communicatie tussen school, kind, ouders en externe diensten; 

 de grote verscheidenheid op gebied van samenlevingsvormen en gezinsstructuren (het klassieke 

‘gezin’ is niet langer het uitgangspunt); 

 concrete tips en adviezen aan leerkrachten en directies zodanig dat de betrokken kinderen 

binnen de schoolcontext een goede opvang kunnen genieten. 

In hoofdstuk 1 laat ik u kennismaken met mijn stageplaats. Voor de verdere uitwerking van mijn 

individueel werkstuk is het belangrijk hier een duidelijk zicht op te krijgen. Hierbij geef ik heel wat 

aandacht aan de werking van het CLB en leg ik kort de link met het seminariethema. Vervolgens ga ik 

verder in op de samenwerkingsverbanden van het CLB. Het CLB functioneert als draaischijf tussen 

de school en externe diensten. De leefschool de Vlindertuin komt daarbij extra op de voorgrond 

staan.  

In hoofdstuk 2 kader ik nieuw samengestelde gezinnen binnen de school met zijn verschillende 

partners: de leerlingen, de ouders, de leerkrachten en het CLB.  
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Hoofdstuk 3 staat volledig in het teken van mijn handelingsontwerp; een vormingssessie.  

Het laatste hoofdstuk zorgt voor een kritische noot, met aanbevelingen naar leerkrachten om een 

beter verloop en werking te stimuleren in de begeleiding van nieuw samengestelde gezinnen. 

Veel leesplezier! 
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1 KENNISMAKING MET MIJN STAGEPLAATS 

1.1 Het CLB G.O. Kempen8 

1.1.1 Motivering stagekeuze 

Ik loop stage op het CLB G.O. Kempen in de vestiging Herentals. Het CLB beantwoordt aan heel 

wat verwachtingen die ik stel bij een organisatie. Ten eerste is het de doelgroep die me enorm 

aanspreekt. Ik ben jaren actief geweest in de jeugdbeweging en nu nog steeds vind ik het een 

uitdaging om met jongeren te werken. Op het CLB kom ik in contact met leerlingen uit het basis- en 

uit het secundair onderwijs. Ten tweede voldoet het CLB aan een diverse opdracht, waar zowel 

preventief als curatief gewerkt wordt. De vraaggestuurde begeleiding, het verzekerd aanbod en de 

verplichte begeleiding zorgen voor heel wat afwisseling. Ten derde wil ik de contacten met 

verschillende diensten benadrukken(CLG, JAC, Bijzondere Jeugdzorg, OPZ,…). Dat ik op korte 

termijn het welzijnswerk leer kennen, zie ik zeker als een meerwaarde voor een maatschappelijk 

werker in spe. 

Hieruit kunt u merken dat het werk zeer gevarieerd is op het CLB en dat ik te maken krijg met een 

complexiteit van vragen en problemen. Ik krijg de kans om zelfstandig te werken en door een 

leergierige houding aan te nemen probeer ik vele zaken zo snel mogelijk eigen te maken. Ook het 

groepswerk, informatieverstrekking in klasverband, zorgt voor de nodige afwisseling.  

Het wordt me steeds duidelijker dat elke leerling nood heeft aan een geborgen omgeving en een 

goede sfeer. Omdat leerlingen heel wat tijd doorbrengen op de schoolbanken, lijkt het me 

vanzelfsprekend om voldoende aandacht te schenken aan wat er zich binnen de school afspeelt. 

1.1.2 Voorstelling stageplaats  

De keuze van mijn stageplaats was niet zo moeilijk, even gemakkelijk verliep de keuze van mijn 

seminariethema “nieuw samengestelde gezinnen”. Voor het toepassen van een handelingsplan zag ik 

de noodzaak om vertrouwd te raken met de werking van mijn stageplaats. Vooral de eerste maand op 

het CLB ging ik op zoek naar het concrete reilen en zeilen. De volgende zaken zijn belangrijk om 

weten en bepalen mee mijn uiteindelijke beslissing in de keuze van het handelingsplan. 

De CLB’s ontstonden op 1 september 2000 door een fusie van de PMS- en MST-centra (onderwijs: 

psycho-medisch-sociaal, volksgezondheid: medisch schooltoezicht). Dit lag voor de hand. Ten eerste 

kwamen beide diensten als gevolg van de opeenvolgende taakuitbreidingen steeds meer op mekaars 

                                                   

8 VAN HIRTUM,B., Stagedoorlichting CLB G.O. Kempen.Geel, Katholieke Hogeschool Kempen, 
Departement Sociaal Werk, 2004. (niet gepubliceerde verhandeling) 
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werkterrein. Ten tweede werkten ze voor hetzelfde doelpubliek. Specifieke aandacht gaat naar 

volgende punten: 

 Doelgroepen met bijzondere noden, daardoor moet hulp terechtkomen waar ze het meest 

nodig is.  

 Van de cliënt wordt, méér dan vroeger, verwacht dat hij zélf hulp vraagt.  

 Een gedeelte van de hulp zal verleend worden via ondersteuning van personen die dichter 

bij de leerling hulp kunnen bieden: zijn ouders en/of zijn leerkracht.  

 De samenwerking met andere hulpverleners wordt eveneens geïntensifieerd. 

Het decreet dat de wettelijke basis vormt voor de oprichting en de werking van de CLB’s omschrijft 

de taak van de CLB’s als volgt: “De centra hebben als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu 

en in de toekomst. Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren zodat zij door hun schoolloopbaan heen 

de competenties kunnen verwerven en versterken die de grondslag vormen voor een actuele en voortdurende ontwikkeling 

en maatschappelijke participatie.” Deze opdracht moet uitgevoerd worden met respect voor de Rechten van het Kind, de 

wet op de privacy en het beroepsgeheim. (Decreet, 1998, art. 5) 

Om die doelstellingen te verwezenlijken ontplooien de centra begeleidingsactiviteiten binnen de 

volgende domeinen: het leren en studeren, de schoolloopbaan, de preventieve gezondheidszorg en 

het psychisch en sociaal functioneren van leerlingen. Deze activiteiten worden in overleg met de 

school vastgelegd.  

Het centrum werkt preventief waar mogelijk en remediërend waar nodig. Dat gebeurt vanuit een 

multidisciplinaire benadering, waarbij het decreet nu ruimte voorziet om, naast de reeds aanwezige 

disciplines van psychologen of pedagogen, maatschappelijk werkers, artsen en verpleegkundigen, ook 

andere vakmensen in de werking van het CLB te betrekken (bijvoorbeeld kinesisten en logopedisten). 

De centra werken bovendien samen met andere diensten in een netwerk. 

Het CLB staat in voor drie vormen van begeleiding. 

1. De vraaggestuurde begeleiding 

De centra ondernemen actie op elke vraag van leerlingen, ouders of scholen (leerkrachten en 

schoolbesturen). Leerlingen begeleiden in hun totale ontwikkeling als individu in de samenleving is 

het uitgangspunt. Elke vraag wordt met respect voor de vraagsteller, zorgvuldig en alert beluisterd en 

geanalyseerd. Vervolgens kan het CLB, naargelang de vraag, het volgende ondernemen: 

 het CLB ondersteunt de school, zodat de school de begeleiding zelf kan opnemen; 

 het CLB zal proberen zelf aan de vraag tegemoet te komen, voor zover de vraag kadert binnen 

de opdracht van het CLB; 

 het CLB verwijst deskundig door. 

Een begeleiding kan pas opgestart worden nadat leerling en/of ouder het initiatief hiertoe neemt en 

indien het betrekking heeft op de vier begeleidingsdomeinen. Als een school vraagt om een bepaalde 

leerling te begeleiden zal het centrum altijd eerst de uitdrukkelijke toestemming vragen aan de ouders 

of aan de leerling (vanaf 14 jaar) zelf.     
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2. Het verzekerd aanbod 

Hier formuleert het CLB zelf voorstellen tot begeleiding, werkt daarvoor sensibiliserend en heeft 

daarbij bijzondere aandacht voor leerlingen die bedreigd worden in hun ontwikkelings- en leerproces. 

Door zelf initiatief te nemen om een aanbod te formuleren wordt extra nadruk gelegd op het 

verhogen van de slaagkansen en het beperken/voorkomen van risicogedrag van leerlingen. Het 

verzekerd aanbod verplicht de CLB’s een programma, dienstverlening uit te werken dat ze aan elke 

school moeten bieden. Zelfs als niemand erom zou vragen, heeft het CLB dit aanbod altijd ‘in huis’. 

Scholen zijn vrij om al dan niet dit verzekerd aanbod te aanvaarden.  

3. De verplichte begeleiding 

Bepaalde activiteiten worden opgelegd in een verplicht aanbod. Hieronder vallen de opdrachten van 

het CLB  betreffende preventieve gezondheidsmaatregelen. Ook de profylactische maatregelen 

(vaccinaties) en de leerplichtcontrole vallen onder de verplichte begeleiding.      

1.1.3 De CLB-werking en het seminariethema                                

Van een CLB wordt verwacht dat het vraaggestuurd en emancipatorisch werkt. Bijzondere aandacht 

moet gaan naar leerlingen die bedreigd zijn in hun ontwikkeling en in hun leerproces. De zwakste 

doelgroepen moeten het meest intensief begeleid worden. In het seminariedeel zagen we dat er in de 

school niet altijd voldoende rekening wordt gehouden met de eigen plaats, eigen mogelijkheden of 

eigen identiteit van het nieuw samengesteld gezin.9 Scholen zouden op de eerste plaats moeten 

verzekeren dat de ondersteuning die zij bieden aan leerlingen en ouders de verscheidenheid aan 

gezinsvormen weerspiegelt. 

Het CLB werkt subsidiair ten aanzien van de school en de ouders. School, centrum en ouders zijn 

gezamenlijk verantwoordelijk voor de ondersteuning van de leerling. Subsidiair wil zeggen dat de 

verleende hulp niet zwaarder is dan strikt noodzakelijk. Doorverwijzen naar het CLB of naar andere 

hulpverleners gebeurt slechts indien een minder ingrijpend hulpaanbod, op niveau van de school of 

de ouders, niet voldoet. Het houdt in dat de school attent is voor signalen, bijvoorbeeld leerlingen die 

moeilijkheden ervaren bij het leven in een nieuw samengesteld gezin, zonder deze nodeloos te 

problematiseren en het vraagt op niveau van de leerkrachten de deskundigheid om er op een gepaste 

manier mee om te gaan. Het zal in bepaalde situaties zelfs vereisen dat men bereid is stil te staan bij 

het eigen aandeel in de wordingsgeschiedenis van een probleem(-situatie) en dat men aanvaardt 

hieraan te werken.   

Ik heb al gemerkt dat dit niet altijd van een leien dakje loopt en leerkrachten vaak door de bomen het 

bos niet meer zien. Daarom zie ik het CLB als de ideale partner om de draagkracht van leerkrachten 

te vergroten. Het verzekerd aanbod kan op deze wijze heel wat mogelijkheden bieden. Op mijn 

stageplaats zag ik de mogelijkheid om dit verder onder de loep te nemen. Heel wat leerkrachten, 

vooral uit het basisonderwijs, komen spontaan met allerlei vragen en problemen naar het CLB. Dat ze 

                                                   

9 Ik verwijs hier naar punt 4.3.1 in de voorafgaande seminarietekst 
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kunnen rekenen op de steun van het CLB geeft hen duidelijk een veilig gevoel. De begeleiding van 

een maatschappelijk werker houdt echter veel meer in, waardoor er op het gebied van 

schoolondersteuning vaak weinig tijd overblijft. Toch mag dit niet verloren gaan en zal ik daar mijn 

bijdrage aan leveren. 

1.1.4 Begeleiding door een maatschappelijk werker 

 Totstandkoming van contacten 

Contacten kunnen op allerlei manieren tot stand komen. Ten eerste kunnen leerlingen op eigen en 

vrijwillig initiatief contact opnemen met het CLB. Ten tweede is het mogelijk dat de maatschappelijk 

werker contact opneemt met de leerling, op vraag van de ouders, leerkrachten of directie. Dikwijls 

signaleren deze personen, dat er iets mis gaat met de leerling in kwestie. Een derde manier kan via 

melding van signalen of doorverwijzing vanuit (en naar) andere diensten. 

Als ik de doelgroep van dichterbij bekijk kom ik tot volgende vaststelling.  

De leerlingen worden beschouwd als middelpunt. Enerzijds zijn er de vrije consultanten die op eigen 

en vrijwillig initiatief contact opnemen met het CLB. Meestal komen zij met vragen naar informatie 

over opleidingen, maar ook met hulpvragen van sociaal-emotionele aard. Toch heb ik al gemerkt dat 

jongeren bijzondere aandacht vragen omwille van hun specifieke problematiek. In het kader van mijn 

eindwerk denk ik aan echtscheidingsproblematiek, waaronder nieuw samengestelde gezinnen niet weg 

te denken zijn. Hier spreken we over specifieke consultanten in plaats van vrije consultanten. Wegens 

tijdsgebrek kan het wel eens zijn dat deze specifieke consultanten aan hun lot worden overgelaten. 

Daarom zie ik dit als een grote uitdaging en bij deze een ideale gelegenheid om “nieuw samengestelde 

gezinnen” aan bod te laten komen. Aan de hand van verschillende projecten kan men deze 

probleemgebieden, waaronder nieuw samengestelde gezinnen, in de kijker plaatsen. Het is zeker een 

aanbeveling om ook leerkrachten op scholen inzicht te geven in het fenomeen nieuw samengestelde 

gezinnen. Het merendeel van de leerkrachten zal tijdens hun opleiding bijna niets over dit onderwerp 

geleerd hebben. Uit ervaring weet ik dat weinigen bewust zijn hoeveel kinderen in hun klas in een 

stiefgezin leven. Het is vervolgens erg belangrijk dat dit onderwerp in de klas bespreekbaar wordt 

gemaakt. Mijn streefdoel hierin is dat kinderen vrijuit kunnen praten over het feit dat ze bij twee 

huishoudens horen. Ik zou het dan ook heel jammer vinden dat kinderen krampachtig hun best 

moeten doen om de werkelijke situatie verborgen te houden. 

Ook ouders kunnen op eigen initiatief met allerlei vragen en problemen contact opnemen met het 

CLB. Zij staan immers het dichtst bij hun kroost. Omwille van hun betrokkenheid bij de ontwikkeling 

van hun kinderen en omdat de moeilijkheden vaak gezocht dienen te worden in de interactie tussen 

leerling-ouders-leerkracht vormen zij een belangrijke schakel in het geheel. De maatschappelijk 

werker zal op vraag van de ouders contact opnemen met de leerling in kwestie. 

Na de leerling zelf en de ouders is de leerkracht het best geplaatst om signalen op te vangen van 

problemen uit de vier begeleidingsdomeinen. De leerkracht kan trouwens zelf al veel ondernemen om 

de leerling te begeleiden in meer dan alleen het zuiver cognitieve leerproces. 
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 Methodiek 

Éénmaal de begeleiding van start gaat wordt er op het CLB een eigen stijl en manier van handelen 

gehanteerd. Een specifieke methodiek is hier niet aanwezig. Toch merk ik dat verschillende 

problemen vaak om een gedifferentieerde aanpak vragen. Wanneer ik over mijn gesprekken reflecteer 

hanteer ik vaak onbewust de basishandelingsstructuur. Vooral de vaardigheden betreffende 

gespreksvoering die we op school hebben meegekregen, gebruik ik continu en vaak heel onbewust: 

gericht doorvragen, positief benoemen, inzet benoemen, actief luisteren, inlevend reageren, 

communiceren binnen het betekeniskader van de cliënt, vragen naar omgevings-, betekenis- en 

handelingsaspecten. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je als maatschappelijk werker deze 

vaardigheden onder de knie krijgt. Wil je een vertrouwensrelatie opbouwen met een cliënt, is het 

beheersen van deze vaardigheden essentieel.  

Specifieke werkvormen worden er op mijn stageplaats niet gehanteerd. Ik ervaar dit niet als een 

gemis, naar mijn stage toe kan het echter wel een uitdaging zijn hier in de toekomst meer aandacht 

voor te hebben. Het kan een handig hulpmiddel zijn om op terug te vallen in bijzondere situaties. 

Denk ik nu aan onze handelingsplannen verwerkt in het seminarie, dan ben ik ervan overtuigd deze te 

kunnen hanteren binnen nieuwe samenlevingsvormen.  

 Nazorg                                                                                                  

Na de begeleiding, wanneer de leerling terug behoorlijk functioneert in zijn omgeving, worden geen 

nieuwe afspraken meer gemaakt. Het effect en de zin van een goede nazorg is me op het CLB zeer 

duidelijk geworden. Zo krijg ik regelmatig de kans om me naar de leerkrachten op de school te 

wenden. Door de vlotte en aangename samenwerking met het CLB wordt het sterk geapprecieerd om 

na te vragen hoe het met de betrokken leerling is gesteld. Ik voel me meer en meer integreren binnen 

de scholen. Leerkrachten spreken me aan en ze herkennen me als iemand van het CLB. Dat geeft een 

goed gevoel. Uit de waardering die je van leerkrachten krijgt, kan je vaak heel wat moed putten. 

1.2 Samenwerkingsverbanden  

Een CLB is geen eiland dat zich afschermt, maar eerder samenwerkt met andere diensten en 

instellingen. Hierin kan ik een onderscheid maken tussen de samenwerking met scholen en die met 

specifieke diensten. Het CLB positioneert zich tussen de school en de jeugdzorg en ze zijn 

aangewezen op een efficiënte samenwerking met beide partners. 

1.2.1 Samenwerking met scholen 

Daar waar diensten uit de jeugdzorg de school vaak nodig hebben als “vindplaats” voor hun 

doelpubliek, genieten de scholen en het CLB het voorrecht dagelijks met hun doelgroep in contact te 

staan.  

Tijdens mijn stage heb ik deze samenwerking van kortbij kunnen meemaken. Ik heb eveneens 

ontdekt dat dit “voorrecht” een keerzijde heeft, namelijk het sneller bevraagd worden en vanuit de 
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frontlijn het effect van maatschappelijke evoluties ervaren en leren hanteren. Eén veelvoorkomende 

situatie is zonder twijfel het nieuw samengestelde gezin, hier ben ik regelmatig mee geconfronteerd. Ik 

ben vrij vlug tot het besef gekomen dat preventieve acties op de school onmisbaar zijn. Omwille van 

het grote bereik is het aangewezen om complexe problemen hier aan te pakken.  

Hoe de samenwerking tussen scholen en het CLB nu exact verloopt, kan u terugvinden in een 

afsprakennota. Binnen deze afsprakennota wordt er gesproken van overlegorganen zoals het 

multidisciplinair overleg (MDO) in het basisonderwijs / cel leerlingbegeleiding in het secundair 

onderwijs. Op deze momenten worden de complexe problemen bespreekbaar gemaakt. 

 

 Multidisciplinair overleg / cel leerlingbegeleiding 

Tijdens deze bijeenkomsten vindt het leerlingenoverleg plaats.  

Het MDO wordt driemaal per jaar georganiseerd in basisscholen. Op een MDO worden vele vragen 

en problemen ter sprake gebracht waar verdere begeleiding gewenst is. De meest voorkomende 

problemen waar ik al ervaring mee heb zijn: emotionele problemen (faalangst, depressie), 

leerstoornissen (dyslexie), ontwikkelingsstoornissen (ADHD), concentratiestoornissen, hoog- en 

laagbegaafdheid, hygiëne. Meestal worden deze problemen door de leerkrachten ter sprake gebracht. 

Vervolgens is het onze taak om er verder mee op weg te gaan. 

De cel leerlingbegeleiding wordt wekelijks op een vast tijdstip in de school georganiseerd. Ik neem 

deel aan de cel leerlingbegeleiding op de Middenschool van Herentals en op het KTA van Herentals. 

De problemen die hier gesignaleerd worden verschillen ten opzichte van de basisscholen. Ik denk 

voornamelijk aan gedrags- en aanpassingsproblemen (agressie, pesten, moeilijke klassen), 

leerproblemen, schoolloopbaanbeslissingen. Ook de verplichte begeleiding, namelijk de leerplicht 

komt hier regelmatig ter sprake. 

1.2.2 Diensten en instellingen uit de jeugdzorg 

Op basis van de huidige ontwikkeling Integrale Jeugdhulpverlening ontmoet het CLB, die vanuit deze 

positie de brug slaat naar de scholen binnen hun werkgebied, belangrijke partners. Op de eerste plaats 

diensten uit de sectoren: Algemeen Welzijnswerk, Diensten Geestelijke Gezondheidszorg, Comité 

Bijzondere Jeugdzorg, Vlaams Fonds voor de Integratie van Personen met een Handicap, Kind en 

Gezin. Ook buiten de pilootregio’s Integrale Jeugdhulpverlening zijn diensten uit deze sectoren 

belangrijke partners. Deze partners situeren zich allen binnen de Vlaamse Gemeenschap.   

Een aantal partners worden aangestuurd vanuit het Federale niveau en zullen onvermijdelijk ook in 

aanmerking komen voor het maken van afspraken. We denken in dat verband bijvoorbeeld aan 

revalidatiecentra, kinderpsychiatrie en kinderneurologie in ziekenhuizen. Verder lijkt ook een 

samenwerking met de jeugdmagistraten onvermijdelijk. In dat verband worden er momenteel in het 

kader van de Integrale Jeugdhulpverlening wel al contacten gelegd. Soms moet er onvermijdelijk 

beroep op “dwang” gedaan worden als modaliteit van de hulpverlening in het belang van de jongere. 

Een school kan geen wonderen doen, zelfs de best georganiseerde en geïntegreerde 

leerlingenbegeleiding zal de druk die er door situaties kan ontstaan niet alleen kunnen dragen. Hierbij 
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zijn de school en het CLB aangewezen op partners uit de jeugdzorg net zoals zij ook behoefte hebben 

aan een samenwerking met de school en het CLB. Het CLB investeert om die reden in het opzetten 

van netwerken en het vervult een rol als draaischijf tussen de school en de jeugdzorg.   

Tijdens het realiseren van mijn eindwerk ben ik in contact gekomen met verschillende diensten die 

werken rond het thema nieuw samengestelde gezinnen. Het is duidelijk dat het aanbod van de 

hulpverlening naar nieuwe samenlevingsvormen nog beperkt is. Op het CLB zal er deskundig 

doorverwezen worden als er sprake is van een vechtscheiding of een onhoudbare thuissituatie voor 

kinderen. Zolang er geen sprake is van superlange wachtlijsten zie ik geen hinderpalen. 

1.3 De leefschool de Vlindertuin 

Het CLB kent een zeer goede samenwerking met de Vlindertuin. In het begin van mijn stageperiode 

was een Leefschool me totaal onbekend. Stilaan ben ik hun manier van werken gaan appreciëren. 

Uiteindelijk vormt de Vlindertuin een belangrijke schakel in mijn eindwerk. Dit is ook de reden om 

het specifieke van een Leefschool in de kijker te zetten.  

1.3.1 Opvoeden en onderwijs in methodescholen 

Zogenaamde “methodescholen” onderscheiden zich van “traditionele scholen” door de wijze waarop 

ze de waarden uit het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs en hun eigen 

uitgangspunten in praktijk brengen. Ze accentueren sterker bepaalde onderwijskundige en didactische 

principes en integreren die uitgangspunten in het lesgebeuren, de werkvormen en de technieken die 

ze toepassen. Zoals alle scholen van elkaar verschillen, verschillen ook methodescholen en is geen 

enkele methodeschool dezelfde. Nochtans beroepen de methodescholen zich op een bepaalde 

pedagogie. 

1.3.1.1 De visie van de Vlindertuin10 

De Vlindertuin is een leefschool en hecht waarde aan vijf invalshoeken. Ze worden ook fasen 

genoemd. 

Fase 1: Een gezellige inrichting: ruimte zowel om te leren als om te leven 

Kinderen besteden veel tijd op school. De school is een soort tweede thuis. De school moet er ook uitzien 

en aanvoelen als een tweede thuis. Vandaar dat je in de Vlindertuin gezellige klassen vindt, met zit- en 

werkhoeken, met planten, leuke gordijntjes,  een prettige buitenkant met huisdieren… Kortom een 

plek om te leven.  

 

                                                   

10 http://users.pandora.be/vlindertuin/visie.htm 
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Fase 2: Aandacht voor goede relaties en een goed zelfbeeld.  

Het is belangrijk dat kinderen zich op de school thuis voelen. Vandaar dat er aandacht wordt besteed 

aan goede sociale relaties tussen de kinderen onderling, tussen de kinderen en de volwassenen, tussen de 

volwassenen op de school (team, ouders). Om dat allemaal te realiseren laat de school de kinderen 

samenwerken –er zijn leefgroepen met verschillende leeftijden samen-, wordt er zo weinig mogelijk 

gewerkt met straffen en belonen, zijn er gesprekskringen, worden er conflicten uitgepraat, zijn er 

samenwerkingsverbanden met ouders en leerkrachten, zijn er regelmatig forums waar de hele school mét 

de ouders welkom zijn en vormen de leerkrachten geen eilandjes, maar een team. Deze manier van 

werken bevordert de mondigheid, het positieve zelfbeeld en de intrinsieke motivatie. Het is de taak van de 

leerkracht om die aanpak meerwaarde, namelijk leerwaarde te geven. 

Ook de heterogeniteit wordt doelbewust als een meerwaarde begrepen: leeftijdsverschillen, verschillen in 

interesses, competenties, aanleg en ontwikkeling. Coöperatief leren gaat voor individueel presteren, 

vandaar het benadrukken van waarden die gericht zijn op solidariteit en wederzijds respect. 

Fase 3: Mogen kiezen (grijpen).  

Zelfgekozen activiteiten leiden tot meer werkvreugde en tot beter leren. Vandaar dat er vertrokken 

wordt vanuit de leefwereld en de belangstelling van kinderen. Het is de bedoeling dat er wordt 

ingegaan op de interesses en problemen die leerlingen aanbrengen. Er wordt gestreefd naar een sterke band 

tussen de leerstof en de realiteitsbeleving van de kinderen. Er bestaan systemen waarbij de kinderen 

elk voor zich kiezen. In de kleuterklas zijn dat de keuzehoeken, in de lagere school zijn dat 

fichesystemen, vrije werktijden, vrije teksten, contractwerk en werkhoeken. Voor 

werkelijkheidsonderricht kunnen de kinderen in groep kiezen welk project zij willen uitwerken, dat 

begint al in de kleuterschool en loopt de hele lagere school verder.  

Fase 4: Leren door ervaren (begrijpen).  

Het is allang bekend: wat je al doende leert blijft beter bij. Enkel en alleen werken vanuit leerboeken 

staat haaks op dit leren omdat daarin de band met de realiteit van de kinderen niet altijd 

vanzelfsprekend is. Leerinhouden worden zoveel mogelijk binnen het projectmatig werken geplaatst, 

leren door ervaren, leren door zelf te ontdekken, door zelf te doen. Natuurlijk worden er ook nog 

lessen en uitleg en instructies gegeven, maar als het leren wordt bevorderd door deelname aan situatie- 

en cultuurgebonden activiteiten en praktijken wordt er voor deze weg gekozen. 

Fase 5: De eigen school mee maken (ingrijpen).  

De Vlindertuin wil een school zijn waar de kinderen zelf hun eigen leef- en leeromgeving mee maken. 

Vandaar vele systemen die hen daartoe de kans geven. Er wordt gewerkt met zelfevaluaties, de kinderen 

bouwen mee de school- en leefgroepregels op, filosoferen met kinderen, er zijn woordrapporten waar ook de 

kinderen hun eigen inbreng in hebben…  

1.3.2 Begeleidend onderwijs als streefdoel  

De Vlindertuin streeft zijn visie na waarin deze begeleidende taak is opgenomen. Toch wordt dit in 
andere onderwijsvormen niet over het hoofd gezien. In het teken van mijn eindwerk past het dat 
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scholen werk maken van een klimaat waarin feiten en gevoelens rond nieuw samengestelde gezinnen 
worden geuit. Een goede begeleiding vormt hier een niet te missen schakel. Er komt veel kijken bij 
goed onderwijs dat: 

 gericht is op de ontwikkeling van de sociale, persoonlijke en intellectuele vorming van leerlingen, 

 individuele verschillen waardeert, 

 de zelfverantwoordelijkheid van leerlingen stimuleert en  

 plaatsvindt in een schoolklimaat dat de behoeften van alle leerlingen respecteert. 

Naarmate de scholen uit het werkgebied beantwoorden aan deze omschrijving, groeien de kansen op 

een geïntegreerde leerlingenbegeleiding en wordt het realiseren van een CLB-werking die subsidiair is 

ten aanzien van de school een haalbaar werkingsprincipe. Ook in de Vlindertuin wordt de goede 

samenwerking met het CLB benadrukt. Volgend jaar wil men eveneens een zorgcoördinator 

aanduiden. Hierdoor zal de leerlingenbegeleiding nog sterker naar voor komen. Voor de school is dit 

een meerwaarde die zorgt dat er gewerkt wordt met de leerlingen en leerkrachten. Vooral intern en in 

overleg met het CLB naar buiten toe, zal er efficiënt naar oplossingen gezocht worden. Op deze 

manier kan men de leerkrachten ook beter coachen.  

Naarmate leerkrachten minder vanuit een probleemsituatie vertrekken en zich meer op het scheppen 

van gunstige leer- en leefcondities richten (offensief in plaats van defensief handelen) werkt men pro-

actief. Een preventieve taak die de Vlindertuin bewaakt is het doorgeven van het leerlingendossier bij 

de aanvang van een nieuw schooljaar. Zo wordt de leerkracht op de hoogte gesteld van de leerling in 

zijn gehele context. Weet hebben van de gezinssamenstelling van de leerling is hier een zeer concreet 

voorbeeld.  

1.3.2.1 De rol van de leerkracht  

De leerkracht wordt meer betrokken en stelt zich op als begeleider van het groeiproces van de 

leerlingen bij het leren leren. Het zijn de leerkrachten die functioneren op de eerste lijn, zij brengen 

heel wat tijd door met hun leerlingen. Vooral in een leefschool zijn er specifieke taken die het welzijn 

van de leerling bevorderen. Zo worden de leerplandoelstellingen in reële situaties vertaald om de 

betrokkenheid en de intrinsieke motivatie te verhogen. Er worden verschillende werkvormen 

gehanteerd om op de verschillende leerstijlen van kinderen in te spelen. Andere kenmerken zijn 

structuur geven aan leeractiviteiten en projecten, het stellen van uitdagende vragen, het verstrekken 

van hulp en feedback aan kinderen waar dat nodig is en rekening houden met de noden van het 

individuele kind.  

Met dit als starthouding wordt er naar mijn mening al heel wat aandacht besteed aan 

probleemoplossende activiteiten. Het thema van mijn eindwerk “nieuw samengestelde gezinnen” zie 

ik hier perfect onder passen. Het is zeker een onderwerp dat ook naar de leerlingen kan aangereikt 

worden. Met de nodige ondersteuning en interactie van een medeleerling of van de leerkracht slagen 

leerlingen er vaak beter in om hier zicht op te krijgen.  

Leerlingen worden aangezet om zelfsturend en levenslang te leren, de leerkrachten in 

methodescholen nemen hier expliciet de rol van opvoeder op. Er worden heel wat vaardigheden van 
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de leerkracht verwacht: luisterbereidheid, empathie, oog hebben voor het welbevinden van de 

kinderen en de bereidheid om functionele contacten te leggen met de brede context van de kinderen.  

De eerstelijnswerking van de school kan op deze manier alleen maar ten goede komen. Bovendien 

komen leerkrachten dagelijks in contact met de leerlingen. Door zich open op te stellen en te werken 

in team zal het streven naar een gezamenlijk doel des te makkelijker verlopen. 

1.3.2.2 Het verloop in de praktijk 

De begeleidende taak van de leerkracht wordt alleszins heel mooi voorgesteld. Of dit in de realiteit 

ook zo ervaren wordt, is natuurlijk een andere vraag. Vooral voor nieuwe leerkrachten is het niet zo 

evident om deze visie dadelijk toe te passen. Via een opleiding en constante bijscholing worden 

leerkrachten gemotiveerd zich op te stellen als begeleiders. Er worden eveneens mentorschappen 

opgenomen door leerkrachten die al langer functioneren in de Leefschool. Maar het is niet weg te 

denken dat het voor sommigen een moeilijke opdracht blijft.  
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2 NIEUW SAMENGESTELDE GEZINNEN IN DE SCHOOL 

Als ouders uit elkaar gaan, is dit voor alle gezinsleden een ingrijpend gebeuren. Niemand blijft er 

onberoerd bij. Een scheiding gaat niet alleen gepaard met een heleboel feitelijke verandering, de 

relationele ommekeer brengt heel wat spanningen en emotionele instabiliteit teweeg. Vooral naar 

kinderen rijst de vraag hoe men kan voorkomen dat ze verstrikt raken in deze problematiek. Hulp van 

buitenaf lijkt wenselijk. Zeker bij jonge kinderen staan leerkrachten hierbij op de eerste lijn. Mits 

kleine ingrepen en een gepaste houding kunnen zij hun rol van ‘vertrouwenspersoon’, ‘ankerfiguur’ of 

‘rustbrenger’ ten volle waarmaken. In dit eindwerk wil ik laten merken dat de preventieve waarde van 

een dergelijke opstelling moeilijk onderschat kan worden. (ILSEN en DEBOUTTE, 2003, p.14) 

In dit hoofdstuk richt ik mijn aandacht aan de verschillende doelgroepen die binnen de school 

onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn. Namelijk de leerlingen, de leerkrachten, de ouders en als 

laatste het CLB. 

Zowel eigen bevindingen als ervaringen van leerkrachten uit de Vlindertuin zullen hier beschreven 

worden. 

2.1 De leerling  

De ervaringswereld van het schoolgaande kind staat centraal. De school is er voor het kind (en niet 

omgekeerd) en zal zich in functie daarvan tot de ouders richten. De begeleiding van de leerling is 

afgestemd op de noden en behoeften van de leerling. De rechten van de leerling staan met andere 

woorden voorop.  

Zoals ik al heb opgemerkt worden de vijf fasen uit de leefschool zeer ideaal voorgesteld. Er valt 

echter niet te ontkennen dat veel aandacht gericht wordt op de sociale aspecten, bijvoorbeeld pesten 

op school. Wat niet wil zeggen dat deze problemen zich niet meer voordoen; er wordt aan gewerkt. 

Volgend schooljaar wil de Vlindertuin de leerlingen mee opleiden tot bemiddelaars. Zo kan er door 

de leerlingen ingegrepen worden als er iets fout loopt. Ook in andere situaties leert men bemiddelen, 

zelfs thuis kunnen deze vaardigheden worden toegepast. Zeker in een nieuw samengesteld gezin kan 

dit van pas komen. 

De Vlindertuin verzorgt een open, aangenaam en gezond schoolklimaat, wat de beste garantie vormt 

voor een succesvolle aanpak. Van elke leerling wordt er een dossier bewaard, waarin de leerling wordt 

gezien in zijn gehele context. Het inzagerecht is strikt voorbehouden voor de leden van het 

schoolteam, de directrice en het CLB. De leden van het inspectieteam en de betrokken ouders 

kunnen het dossier enkel inzien op aanvraag. Er zijn duidelijke afspraken en regels, ook voor de 

samenwerking met het CLB wordt de procedure gehanteerd. Een voorbereidend overleg met het 

CLB is zeker aanwezig binnen de Vlindertuin. De leerkrachten zijn hierover geïnformeerd en bereid 

om het CLB steeds in te lichten als er zich problemen voordoen. In de Vlindertuin wordt er gekeken 

en geluisterd naar de echte, diepere gevoelens van de leerling. Men zal het gedrag ook sneller als 

‘symptomatisch’ interpreteren en kan er sneller ingegrepen worden. In het verwerkingsproces zal dit 
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zeker ten goede komen. Vooral in scheidingssituaties en nieuw samengestelde gezinnen wordt de 

kwetsbaarheid van leerlingen sterker beproefd. 

De leerlingen uit de Vlindertuin krijgen de kans om zelf projecten op te stellen. Ze bedenken allerlei 

vragen en sprokkelen op deze manier ideeën om te werken rond een bepaald thema. Het 

probleemoplossend en productgericht projectwerk wordt uiteindelijk voorgesteld tijdens het forum. 

Het is ook mogelijk om bepaalde onderwerpen ter sprake te brengen in een kringgesprek. Wat men 

eveneens gebruikt in de leefgroep om problemen te analyseren en tot oplossingen te komen is de 

babbelboom.  

Het thema nieuw samengestelde gezinnen kan naar mijn mening het best ter sprake gebracht worden 

in een kringgesprek. De leerlingen kunnen op deze manier over deze nieuwe samenlevingsvorm 

filosoferen. Zo leren leerlingen zich uiten in een groep, ze leren luisteren naar elkaar en belangstelling 

tonen voor wat anderen interesseert. Via de babbelboom kan er eveneens begrip getoond worden 

voor dit thema. In de stam komen de problemen die zich in nieuw samengestelde gezinnen voordoen, 

in de wortels de oorzaken en de kruin dient voor de gevolgen. De leerlingen leren op deze manier 

oplossend denken. Door bewust te zijn van de gevolgen kan men proberen dit beter en efficiënter aan 

te pakken. Kinderen die terecht komen in een nieuw samengesteld gezin komen vaak in een heel 

emotionele situatie. Door er aandacht voor te hebben en erover te praten kan men leren om 

conflicten te objectiveren en zo de pure emotionaliteit te overstijgen. 

2.2 De leerkrachten 

Voor de leerkrachten zijn de verwachtingen naar de projecten steeds groot. Het is voor hen altijd 

afwachten met welke ideeën en vragen de leerlingen afkomen. Vaak is het  voor de leerkracht ook 

geen gemakkelijke opgave om aan al deze vragen te beantwoorden. Hier hoort ongetwijfeld een goede 

begeleiding bij. De leerkrachten geven toe hier niet altijd even vaardig in te zijn, er wordt trouwens 

heel wat van hen verwacht. 

Leerkrachten merken op dat na een relatiebreuk de ouders meestal weinig tijd en energie overhouden 

om hun kinderen te beluisteren en te steunen. Hun eigen rouw- en losmakingproces dringt zich op de 

voorgrond. De komst van een nieuwe partner, met eventueel gezin, maakt het er niet makkelijker op.  

De schoolcontext van een Leefschool biedt voldoende mogelijkheden om hier op in te spelen 

(kringgesprekken, snoezelruimten,  momenten van individuele begeleiding,…). De leerkrachten 

ondervinden in elk geval dat kinderen hun opgekropte spanning op school wel durven ventileren. Zo 

merkte een leerkracht heel agressief gedrag op bij een kleuter die een scheiding te verwerken had. Het 

komt er vooral op aan hen hiertoe kansen aan te reiken en dit op een zinvolle manier te laten 

gebeuren zodat de betrokken kinderen, noch hun klasgenoten er nadeel van ondervinden. 

Het stijgende aantal echtscheidingen is werkelijk voelbaar tot in de klas: onderzoek toont aan dat 66% 

van deze kinderen kampt met gedrags- en concentratiestoornissen en dat hun schoolprestaties erop 

achteruit gaan. Preventieve en een adequate ondersteuning kunnen ertoe bijdragen dat een belangrijk 

deel van deze kinderen niet blijvend gebukt hoeft te gaan onder deze problematiek. De leerkrachten 

laten hierbij fel blijken dat ze inderdaad, naast hun cognitieve opdrachten, geconfronteerd worden 
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met vragen van een heel andere orde. Natuurlijk kan je niet verwachten dat leerkrachten voor alles en 

nog wat ‘hulpverlener’ gaan spelen. Daarom vind ik dat hier voorzichtig mee moet omgesprongen 

worden. Door de veranderingen binnen de samenlevingen zijn er nog andere oorzaken van dit 

problematische gedrag binnen de klas. Niet alle leerlingen uit een nieuw samengesteld gezin zijn 

probleemleerlingen. Waar de scheiding moeilijk verloopt en de kinderen de speelbal of het losgeld 

worden, ervaart men wel meer leer- en gedragsproblemen. Toch wint de school aan invloed op het 

ogenblik dat kinderen bevangen worden door het gevoel dat alle zekerheden wegvallen. De regelmaat 

en de structuur die de schoolomgeving biedt, de vriendschap die kinderen er vinden en de 

vertrouwensband met de leerkracht(en) vormen een belangrijk tegenwicht voor de (ook emotionele) 

‘chaos’ die de scheiding teweegbrengt. (ILSEN en DEBOUTTE, 2003, p.16) Leerkrachten voelen dit 

ook aan en beseffen dat hun steun en de steun van medeleerlingen een goed vangnet zijn. Ondanks 

het feit dat kinderen op dat ogenblik (tijdelijk) minder betrokkenheid tonen bij het school- en 

klasgebeuren, ervaren ze de school vaak toch als een rustpunt. Voor leerkrachten is het niet altijd 

makkelijk de ernst van de situatie in te schatten. Het specifieke gedrag van leerlingen kan 

verschillende oorzaken hebben. Een hecht team kan hier belangrijk zijn. Problemen kunnen 

onderling besproken worden, maar ook naar het CLB kan men signaleren. 

2.3 De ouders 

Gezien ouders (de gescheiden ouders, de stiefouders, de nieuwe partners) feitelijk en/of formeel de 

zorg van het kind op zich nemen, zijn ze voor de school belangrijk. In de Vlindertuin worden de 

ouders fel betrokken bij het schoolgebeuren. De gesprekken met de ouders laten onmiskenbaar 

sporen na in het functioneren van het kind. Elke leerling is gebaat bij een goede relatie en 

communicatie tussen school en gezin. In de omgekeerde situatie komen kinderen veel meer onder 

druk te staan en vergroot hun kwetsbaarheid. De kans dat het misloopt (thuis en op school) wordt 

dan veel groter. 

De Vlindertuin stelt enkele verwachtingen aan de ouders om de samenwerking nog vlotter te laten 

verlopen. Het zal voor de leerkrachten op deze manier makkelijker zijn om spontaan contact te 

zoeken met de ouders om moeilijkheden te signaleren. Er wordt verwacht dat ouders hun kinderen 

thuis goed opvolgen. Ook wordt er gehoopt dat ouders zich rekenschap geven van de waarden en 

manier van werken in de school en deze op een evenwichtige manier integreren in het leven thuis. Als 

ouders zich medeverantwoordelijk voelen voor de school zal er ook heel wat werk kunnen verdeeld 

worden. Tot slot wordt er verwacht dat ouders hun vragen, bedenkingen, verwachtingen of klachten 

helder formuleren en mee zoeken hoe deze tot verandering kunnen leiden. 

Een goed praktijkvoorbeeld hierbij is de klasvergadering met ouders. Hier wordt een bepaald thema 

aangekaart dat leeft in de klas. Tijdens het gesprek wordt er heel wat informatie meegedeeld dat 

verband houdt met het thema. Ook wordt er voldoende ruimte voorzien voor discussie, zodat de 

ouders hun eigen gevoelens en gedachten kunnen meedelen. Het is de bedoeling om een onderwerp 

te kiezen dat de ouders aanspreekt. De aanwezigheid van nieuw samengestelde gezinnen binnen de 

klas is de laatste tijd niet weg te denken. Omdat dit thema niet uit eigen beweging ter sprake wordt 
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gebracht, lijkt een klasvergadering mij een ideaal hulpmiddel. Het feit dat ouders gehoord kunnen 

worden over hun gezinssamenstelling en er begrip wordt getoond door anderen is vaak veel waard.  

In de Vlindertuin kan ik spreken over een open schoolcultuur, waarin de ouders als partners worden 

aanschouwd. Tijdens mijn stage heb ik het belang ontdekt van deze toenadering naar en van ouders. 

2.4 Het CLB 

Het aantal leerlingen dat met scheiding te maken krijgt, of al leeft in een nieuw samengesteld gezin, 

stijgt. Ook voor het CLB is dit een realiteit waaraan niet zomaar mag voorbijgegaan worden. Het past 

dat scholen werk maken van een klimaat waarin feiten en gevoelens rond scheiding kunnen worden 

geuit. Kinderen die gebukt gaan onder een moeilijk verwerkingsproces zouden ten minste op school 

het gevoel moeten krijgen dat ze er, ondanks alles, nog helemaal bijhoren. Het is aan het CLB om dit 

comfort te vergroten. Wanneer leerlingen weten dat er mensen klaarstaan die naar hen willen luisteren 

en hen steunen, zijn we al een stap in de goede richting. 

Er is alleszins vraag naar en het is de bedoeling dat wij die vragen als maatschappelijk werkers 

beantwoorden. Er is op de school een aanbod van vorming rond seksuele relatie en ook sociale 

vaardigheden worden regelmatig ingeoefend, toch zou er nog meer ruimte gemaakt moeten worden 

voor een betere communicatie, voor conflicthantering en voor het beter (leren) omgaan met 

gevoelens. 

De Vlindertuin geeft in haar visie alleszins een zeer open beeld, dat sterk beantwoordt aan een goed 

schoolklimaat. Als maatschappelijk werkster zal ik proberen om een zekere openheid te creëren zodat 

nog meer rekening gehouden wordt met de grote verscheidenheid aan gezins- en 

samenlevingsvormen die momenteel bestaan. Het inschrijvingsformulier en de manier waarop de 

school haar communicatie met de ouders voert, toont aan hoever de school in dat opzicht staat. 
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3 TOEPASSING HANDELINGSPLAN 

Ik heb ervoor gekozen om een vormingssessie te organiseren in de leefschool de Vlindertuin. Binnen 

de opdracht van het CLB is het vormingswerk totaal geen onbekend terrein. Het is belangrijk de 

school te ondersteunen om alert te zijn in het herkennen van signalen die voortkomen uit nieuw 

samengestelde gezinnen. Zo kom ik bij het verzekerd aanbod waar het CLB de school 

responsabiliseert en sensibiliseert bij haar rol als eerstelijnsbegeleiding. Op het vlak van 

schoolondersteuning zal het CLB eveneens de deskundigheid van de interne leerkrachten 

ondersteunen.  

 Meerwaarde voor het CLB 

Via het verzekerd aanbod zal het CLB de school ondersteunen. Het CLB toont hierbij aan dat 

leerlingen steeds terecht kunnen op het CLB met vragen rond nieuw samengestelde gezinnen. Tijdens 

een overlegmoment zal bepaald worden hoe het probleem zal aangepakt worden en/of verder 

doorverwijzing naar externe hulpverleners moet gebeuren.  

Door een duidelijke positie aan te nemen op de tweede lijn wordt de draaischijffunctie van het CLB 

een vaste waarde. Met op de eerste lijn de zorg op de school, waar het preventieve meer in de kijker 

zou mogen staan. Indien er zich vervolgens een situatie voordoet waarin het nieuw samengesteld 

gezin terecht komt in een soort vechtscheiding en waar eerder therapeutische begeleiding gewenst is, 

zal er deskundig doorverwezen worden. 

 Meerwaarde voor mezelf 

Het is voor mezelf een grote uitdaging om te spreken voor een groep leerkrachten en mijn kennis 

over te brengen. Het is mijn bedoeling om tijdens de sessie ervaringen uit te wisselen, zo krijgen 

leerkrachten erkenning en het gevoel er niet alleen voor te staan.  

Ik sta volledig achter mijn vormingssessie, hoewel ik op het vlak van vorming geven weinig ervaring 

heb. Tijdens mijn vormingssessie wil ik luisteren naar de leerkrachten, hen inzichten en theoretische 

principes aanreiken en hen op weg zetten om het nieuw samengesteld gezin op de gespreksagenda te 

zetten. Het is zeker niet de bedoeling om therapeutische diepgang te brengen, maar om samen met de 

leerkrachten te timmeren aan goede ondersteuning binnen de school. 

 Meerwaarde voor de school en leerkrachten 

De leerkrachten krijgen een duidelijk beeld over de samenwerking met het CLB. Door bewust te zijn 

op de eerste lijn te functioneren, beseffen ze steeds beroep te kunnen doen op het CLB voor verdere 

begeleiding. 

De methodiek van een vormingssessie leek het minst bedreigend te zijn voor de leerkrachten. Hier 

wordt er kennis overgedragen, zonder dat je de intentie hebt om bestaand gedrag of bestaande 

vaardigheden bij de leerkrachten op te merken of te veranderen. 

Met mijn vormingssessie wil ik leerkrachten bewust maken van de verscheidenheid van de 

verschillende samenlevingsvormen. Door het overdragen van mijn kennis zal het duidelijk worden 

welke verantwoordelijkheid leerkrachten kunnen opnemen voor een goede opvang van elke leerling. 
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Door een totaalvisie te verwerven over de impact van nieuw samengestelde gezinnen op leerlingen 

ziet men in dat er leeftijdsgebonden kenmerken aan verbonden zijn en dat het eveneens positief 

getint kan zijn. 

De leerkrachten kunnen signalen opvangen en hierop gepast reageren. Ze zien de relevantie van 

gespreksvoering en na het toelichten van enkele aandachtspunten krijgen zij meer zicht op de 

begeleiding van leerlingen uit een nieuw samengesteld gezin. 

Ook binnen de school kan er meer preventief gewerkt worden met nieuw samengestelde gezinnen. Er 

zijn heel wat acties die ondernomen kunnen worden om de omgang met nieuw samengestelde 

gezinnen te verbeteren. 

 Meerwaarde voor de leerlingen 

Uiteindelijk zijn het de leerlingen die hier positief zullen uitkomen. Doordat er meer aandacht wordt 

besteed aan de gezinssamenstelling hoeven leerlingen niet gebukt te gaan onder deze problematiek. 

Door er open over te spreken kunnen signalen van leerlingen met problemen vlugger gesignaleerd 

worden. Het is de leerling die zich moet goed voelen op de school. Rekening houden met de leerling 

in zijn totale omgeving zal zijn functioneren positief beïnvloeden.  

3.1 Voorbereiding van mijn vormingssessie 

Stap 1: Bespreking vormingssessie op de stageplaats 

Vanaf het begin van mijn stage heb ik gesproken over mijn eindwerk. Ik vond het zeer belangrijk dat 

mijn stagebegeleider, Toon Van den Putte, instemde met de activiteiten die te maken hadden met 

mijn eindwerk. Hij heeft me hier heel vrij in gelaten. Hier en daar heeft hij me tijdens gesprekken in 

de juiste richting gestuurd, tips gingen alleszins niet ongemerkt aan mij voorbij. Uiteindelijk lag het in 

mijn handen hoe ik mijn eindwerk ging toepassen in de praktijk. Op aangeven van mijn 

stagebegeleider, die goede ervaringen heeft binnen de Vlindertuin, heb ik de keuze gemaakt mijn 

sessie binnen deze leefschool uit te oefenen.  

Stap 2: Voorstel vormingssessie aan de Vlindertuin 

Een eerste overleg met de directrice van de Vlindertuin was noodzakelijk. Tijdens een volgende 

teamvergadering, waar het ganse schoolteam aanwezig is, zou ze mijn voorstel voorleggen aan de 

leerkrachten. Op een teamvergadering worden pedagogische en didactische, als ook praktische en 

organisatorische richtlijnen besproken. Het aanbrengen van mijn vormingssessie zou hier zeker in 

passen. 

Een tijdje later kreeg ik de toestemming om mijn vormingssessie te organiseren binnen de 

Vlindertuin.  
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Stap 3: Opstellen van uitnodigingen 

In principe had ik de keuze om een gezamenlijk inschrijvingsformulier op te hangen in de 

leraarskamer of persoonlijke uitnodigingen te maken.11 Mijn voorkeur ging naar een persoonlijke 

uitnodiging om een zeker vertrouwen te winnen bij de leerkrachten. Op deze manier kon ik de 

leerkrachten ook dichter benaderen. Het zou over een tiental leerkrachten gaan die ik maandag 26 

april kon verwachten. 

Stap 4: Zoeken naar informatie 

Vanaf het moment dat ons eindwerk van start is gegaan zijn wij actief op zoek geweest naar 

informatie rond nieuw samengestelde gezinnen. Het is een nieuwe samenlevingsvorm, waarbij het 

verwerken van informatie slechts in zijn opstartfase zit. En dit heb ik alleszins gemerkt tijdens mijn 

zoektocht. Bestaande projecten en vormingen waren meestal enkel gericht op echtscheiding. De 

hulpverlening betreffende nieuw samengestelde gezinnen staat duidelijk nog in zijn kinderschoenen. 

Bij het realiseren van mijn individueel eindwerk heb ik mijn kennis verder uitgebreid. Het belang van 

de volgende drie bronnen wil ik kort aanhalen.  

Als eerste had ik mijn volle aandacht gericht op het themapakket ‘Nieuw samengestelde gezinnen’ van 

het Steunpunt Opvoedingsondersteuning in Hasselt. Het accent van het themapakket ligt op het 

opvoeden van kinderen in deze nieuwe situatie. Het is voor gezinnen belangrijk om na een 

“wankelende periode” terug tot opvoeden te komen. Via ervaringsuitwisseling wil men hierin mee 

ondersteuning bieden. In de koffer zit spelmateriaal om te werken tijdens de sessies met ouders, 

jongeren en kinderen. Vooral het materiaal, gericht naar de kinderen en jongeren, trok mijn aandacht. 

Vervolgens heb ik op dinsdag 2 maart deelgenomen aan een lezing van Marleen Heylen. De titel 

luidde als volgt: “Kinderen en echtscheiding”. Aan de hand van de film “Mrs. Doubtfire” werden er 

specifieke echtscheidingssituaties naar voor gebracht. Er werd heel wat uitleg meegedeeld over 

loyaliteiten, heel wat informatie van ons seminarie kwam hier aan bod. Tijdens deze lezing was er 

opmerkelijk veel interesse in nieuw samengestelde gezinnen. Dat nieuwe samenlevingsvormen 

absoluut geen uitzondering meer zijn werd hier nogmaals bewezen.  

Op het einde van de lezing kreeg ik de boodschap om de film: “Les enfants de l’amour” te gaan zien. 

En dit is de laatste actie die ik ondernomen heb om mijn kennis nog wat uit te breiden. De 

filmvoorstelling werd georganiseerd op een zondagmorgen door de Warande te Turnhout gevolgd 

door een bespreking. Inhoudelijk gaat deze film over kinderen en echtscheiding en het is bruikbaar 

materiaal om signaalgedrag van kinderen in een bedreigende situatie, zoals echtscheiding, te leren 

detecteren.  

 

 

                                                   

11 Zie ook bijlage 1: “Persoonlijke uitnodiging” 
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Stap 5: Opstellen en uitwerken van de vormingssessie 

Tijdens de paasvakantie bereidde ik de vormingssessie voor. Dit hield onder andere het volgende in: 

verzamelen van informatie, opstellen van doelstellingen en werkwijze, persoonlijke uitnodigingen 

maken, opstellen van evaluatieformulieren,… 

Vooraf heb ik het theoretische gedeelte over de relaties en problemen in een nieuw samengesteld 

gezin nog eens grondig doorgenomen. Alsook het hoofdstuk rond de omgeving waarin de school als 

belangrijke partner aanwezig is. Op deze manier had ik voldoende gegevens voor mijn 

vormingssessie. Omdat mijn aandacht specifiek op de leerkrachten gericht was, heb ik nog bijkomend 

opzoekingswerk gedaan via verschillende wegen. 

Bij het samenbrengen van mijn ideeën kwam ik tot volgende inhoudelijke opbouw van mijn 

vormingsactiviteit. 

3.2 Uitwerking en uitvoering van mijn sessie 

Om mijn vormingssessie goed voor te bereiden, werkte ik volgend schema uit. Zoals u zult merken, 

stelde ik bij elk onderdeel de doelstellingen en de werkwijze op. Ten opzichte van de leerkrachten wil 

ik me opstellen als begeleider, zeker niet als therapeut en oplosser van al hun problemen. Ik wil 

zoveel mogelijk ervaringsuitwisseling mogelijk maken en optreden als sponsor die luistert en 

aanmoedigt. Voorop stel ik ook mijn kennis rond dit thema, zo kan ik advies en informatie geven en 

waar mogelijk vaardigheden aanleren. Tenslotte wil ik leerkrachten doen stilstaan bij nieuw 

samengestelde gezinnen door vragen te stellen over hun gedrag en ideeën. 

3.2.1 Eerste kennismaking 

Om het ijs te breken start ik met een verwelkoming van de leerkrachten en een korte kennismaking. 

Verder zal ik mijn vormingssessie kaderen binnen het CLB, verzekerd aanbod. Ook wordt de link 

gelegd met de leerlingenbegeleiding op de school. De meerwaarde in de visie van de leefschool kan 

nu al geuit worden. 

Vervolgens wil ik een duidelijk beeld krijgen over de aanwezigheid van nieuw samengestelde gezinnen 

in de klasgroep van de aanwezige leerkrachten. Bij deze verduidelijk ik het begrip nieuw 

samengestelde gezinnen zoals wij die in ons seminarie hebben opgenomen.12 Tijdens deze vorming 

zal ik alleszins openstaan voor een bredere invulling, waaronder ik ook denk aan gescheiden gezinnen. 

Kortom alle gezinnen die niet beantwoorden aan het klassieke gezin. Toch leg ik de nadruk op nieuw 

samengestelde gezinnen en benoem ze telkens op deze manier. Om dit te bereiken kunnen volgende 

oriënterende vragen helpen: 

- Wat verstaat de deelnemer onder nieuw samengesteld gezin? 

                                                   

12 Ik verwijs hier naar punt 1 begripsomschrijving in de voorafgaande seminarietekst 
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- Hoeveel nieuw samengestelde gezinnen telt de klasgroep van de deelnemer? 

- Welke ervaringen hebben de deelnemers met nieuw samengestelde gezinnen. Specifieke 

signalen van leerlingen kunnen naar voor gebracht worden. 

- In welke mate wordt er op de school rekening gehouden met nieuw samengestelde gezinnen? 

- Wat gaat hierbij goed? 

- Wat gaat minder vlot? 

- Wat verwacht de deelnemer van de vormingssessie? 

3.2.2 Confronterende cijfers 

Doelstelling 

 De leerkrachten worden alert gemaakt op de aanwezigheid van nieuw samengestelde gezinnen. 

Er wordt ruimte voorzien voor reactie van de leerkrachten. 

Werkwijze 

 Via confronterende cijfers op het schoolbord wordt de aandacht gericht op het thema “nieuw 

samengestelde gezinnen”.13 Een confrontatie met de snel veranderende maatschappij waarin wij 

vandaag de dag leven, waar relaties steeds meer onder druk komen te staan en waar nieuw 

samengestelde gezinnen al lang geen uitzondering meer zijn. 

3.2.3 Overzicht over het omgaan met signalen en over de impact van nieuw 

samengestelde gezinnen op de ontwikkeling van kinderen 

Doelstellingen 

 Leerkrachten kunnen hun gevoel concreet maken door signalen bij elkaar te zetten. De 

leerkrachten zoeken actief naar praktijkvoorbeelden. 

 De impact van het leven in een nieuw samengesteld gezin op de ontwikkeling van kinderen 

wordt duidelijk. Vooral de signalen die in de klas naar boven komen worden besproken. 

 Leerkrachten beseffen dat leerlingen uit zichzelf niet vlug zullen praten over moeilijkheden. Met 

dit in het achterhoofd zullen leerkrachten de eerste stappen zetten en hun bezorgdheid tonen. 

De leerkrachten hebben tijdens een gesprek oog voor de aangereikte aandachtspunten. 

 De leerkrachten beseffen dat de aanpassingsreactie van kinderen leeftijdsafhankelijk is en zien 

hier de plaats van de school als een duidelijk gegeven. Er wordt ruimte voorzien voor 

ervaringsuitwisseling. 

 De leerkrachten maken kennis met de cognitieve taken die de leerling helpen om zich te 

integreren in een nieuw samengesteld gezin. Zij verwerven hier tevens inzicht in. 

                                                   

13 Zie ook bijlage 2: “Confronterende cijfers” 
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 De leerkrachten zijn er zich van bewust dat leerlingen uit nieuw samengestelde gezinnen hier 

sterker kunnen uitkomen. 

 De leerkrachten zien duidelijk het belang van een goede samenwerking met de ouders. 

Werkwijze 

 Via het aanbrengen van verschillende stellingen worden er ervaringen uitgewisseld. Met deze 

stellingen wil ik een hulp zijn in het beantwoorden aan de doelstellingen. Leerkrachten kunnen 

op deze manier hun mening uiten. Het is de bedoeling om op een aangename manier veel 

informatie over te dragen, zonder dat de leerkrachten het gevoel krijgen overstelpt te worden 

met informatie. 

3.2.4 De begeleidende taak van de leerkracht 

Doelstellingen 

 Het vergroten van de draagkracht van leerkrachten op het vlak van leerlingenbegeleiding. 

 De leerkrachten zien het nut van de vormingssessie in de visie van hun school. 

 De leerkrachten begrijpen hun rol als begeleider in de school. Ze herkennen dat er veel taken 

van een begeleider in hun zit. 

Werkwijze 

 Iedere leerkracht ontvangt één of meerdere kaartjes met een woord of begrip op. Deze kaartjes 

worden afzonderlijk ter sprake gebracht, ze dienen als hulpmiddel om problemen en oplossingen 

bespreekbaar te maken. Omdat dit heel interessante begeleidende tips zijn krijgen de 

leerkrachten een exemplaar waarop al deze aandachtspunten genoteerd staan.14 

3.2.5 Te ondernemen acties in de klas 

Doelstellingen 

 Het stimuleren en begeleiden van preventieve acties die gericht zijn op de school als systeem. 

 De leerkrachten wijzen leerlingen op hun sterke kanten. Er is aandacht voor voldoende 

verbondenheid met andere leerlingen en de school. 

 De leerkrachten zien het nut en het doel om te werken rond nieuw samengestelde gezinnen in 

de klas. 

 De school zorgt voor een goed schoolbeleid waar een combinatie aanwezig is van preventie en 

curatie. De leerkrachten weten dat informatie en vorming essentieel deel uitmaken van een 

adequate preventie. 

 Leerkrachten zorgen voor een goede klasgroep, waar leerlingen een ideale sociale 

experimenteerruimte aanreiken: ze leren er op veel manieren communiceren, rollen wisselen, een 

eigen identiteit ontwikkelen, omgaan met verschillen en nadenken over wat hen en anderen 

overkomt. 

                                                   

14 Zie ook bijlage 3: “Tips naar de school en leerkrachten rond het begeleiden van leerlingen uit een nieuw 
samengesteld gezin” 
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 De leerkrachten werken mee aan een open en leerlinggerichte aanpak op klasniveau. 

Werkwijze 

 Voor iedere te ondernemen actie wordt er in de klas ruimte voorzien waar informatie ter 

beschikking wordt gesteld. Ik heb hierbij gezorgd voor voldoende documentatie bij de 

verschillende acties. Leerkrachten kunnen ongestoord vragen stellen bij de verschillende acties.15 

3.2.6 Als verwijzen nodig is 

Doelstelling 

 De school is zich bewust van de noodzaak om te zorgen voor een goed overleg en 

samenwerking met ‘derden’. (CLB, hulpverlening, preventiedienst, wetswinkel, Bijzondere 

Jeugdzorg,…) 

Werkwijze 

 Er wordt mondeling meegedeeld dat leerkrachten steeds beroep kunnen doen op het CLB.  

3.3 Evaluatie van mijn vormingssessie 

Evalueren vind ik noodzakelijk om duidelijk te krijgen wat het effect is geweest van mijn 

vormingssessie. Zijn de doelen bereikt, zijn de bijeenkomsten als zinvol ervaren en was de presentatie 

duidelijk? Op grond van evaluatiegegevens kan ik in de toekomst mijn vorming aanpassen en 

verbeteren. 

3.3.1 Persoonlijke bemerkingen 

Wanneer ik mijn vormingssessie kritisch evalueer, kom ik tot de volgende opmerkingen: 

Betreffende de invloed van het aantal deelnemers op het verloop van de vormingssessie kan ik 

stellen dat de grootte van de groep ideaal was om voldoende interactie te stellen en een goed verloop 

van de vormingssessie te garanderen. Ik had zeven deelnemers, enkelen hadden zich niet kunnen 

vrijmaken. Ik denk dat een groter aantal deelnemers een vlot verloop van de vormingssessie had 

bemoeilijkt. Nog meer deelnemers toelaten zou ervoor kunnen zorgen dat er te veel interactie komt, 

wat het voor mezelf moeilijker maakt om een overzicht te bewaren. Nu was ik al iets te fel gericht op 

de meest interactieve personen. Als aandachtspunt voor mezelf is het belangrijk om oog te hebben 

voor heel de groep, ook diegene die minder geneigd zijn om te spreken. 

                                                   

15 Zie ook bijlage 4: “Acties binnen de school en in de klas” 
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Slechts één deelnemer had zelf een scheiding achter de rug. Ik heb hier in de loop van mijn 

vormingssessie rekening mee gehouden. Aan de hand hiervan kon ik verklaren dat deze persoon vaak 

dieper tot bepaalde standpunten doordrong. Een mogelijke valkuil is het veralgemenen van de eigen 

ervaringen als je zelf een scheiding achter de rug hebt. Ik heb dit willen vermijden door hier attent op 

te zijn. 

De medewerking en het enthousiasme van de leerkrachten was zeker aanwezig. Hier had ik op 

gehoopt, dit kon mijn sessie enkel maar ten goede komen. Wat me opviel was dat er naar mijn 

verwachtingen weinig leerkrachten een duidelijk zicht hadden over de gezinssamenstelling van hun 

leerlingen. Het was vooral de directrice die hier een duidelijk beeld over had. Doordat er tijdens de 

sessie ruimte was om dit aan te halen zag ik enkele leerkrachten soms verwonderd opkijken. Toch 

waren er ook duidelijke voorbeelden en ervaringen die werden aangekaart door de leerkrachten. 

Wanneer ik de vooropgestelde doelstellingen evalueer, kan ik besluiten dat alle doelstellingen 

kwalitatief zijn ingevuld. Wat me zelf veel voldoening geeft is het feit dat de leerkrachten meer inzicht 

hebben gekregen op nieuw samengestelde gezinnen. Ook het feit dat ze zich meer bewust zijn van de 

signalen die leerlingen kunnen uitzenden gaf me een goed gevoel. Wat de begeleidende taak van de 

leerkracht betreft, voelde ik duidelijk aan dat dit in voldoende mate aanwezig is. Het was vooral mijn 

bedoeling om leerkrachten hier nog eens extra op attent te maken. Weten is zeker niet voldoende, je 

moet het ook nog eens toepassen natuurlijk. 

De gebruikte werkvormen werden allen toegepast en bij geen enkel onderdeel stelde zich 

problemen betreffende de uitvoering ervan. Vooral het aanreiken van de verschillende te ondernemen 

acties binnen de school en in de klas ervaar ik als positief. Omdat mijn vorming plaatsvond in een 

leefschool heb ik bewust heel wat aandacht geschonken aan de inrichting van het lokaal. De 

verschillende acties heb ik dan ook rijkelijk gevuld met documentatie en voorbeelden. Het was de 

directrice die me eveneens aansprak over de concrete toepassing. Het werd me duidelijk dat er 

bruikbaar materiaal tussenzat dat toepasbaar is binnen de Vlindertuin. Ook de stellingen heb ik 

positief ervaren. Hoewel het moeilijk was om de volgorde van de stellingen te bewaren. Te strikt deze 

volgorde toepassen was zeker niet de bedoeling, toch vond ik het belangrijk om énige structuur te 

hanteren. Ik heb bewust gekozen voor voldoende afwisseling in mijn sessie. Ook vond ik het 

belangrijk om de leerkrachten veel aan bod te laten komen. Het zijn hun ervaringen waaruit ik 

eveneens kan leren en zij bevinden zich trouwens het dichtst bij de leerling. 

3.3.2 Bemerkingen door deelnemers 

Om de vormingssessie te evalueren bij de deelnemers, heb ik op voorhand een evaluatieschema 

opgesteld en na de vormingssessie uitgedeeld.16 

Alle zeven deelnemers vulden het evaluatieformulier in. Ik kan volgende opmerkingen bundelen: 

Omdat mijn sessie vooral op leerkrachten gericht was kwamen er ook heel wat tips uit voor het 

toepassen binnen de schoolcontext. De leerkrachten gaven in dit opzicht aan veel bijgeleerd te 

                                                   

16 Zie ook bijlage 5: “Evaluatieformulier vormingssessie” 
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hebben. Er zijn geen specifieke onderwerpen die ik te sterk heb benadrukt en er werden geen 

onderwerpen gemist. Het viel me wel op dat de meesten niet goed wisten waaraan ze zich konden 

verwachten over dit onderwerp. 

Het was zeker niet de bedoeling om ééntonig over te komen en naar de mening van de leerkrachten is 

me dit ook gelukt. Ze gaven vervolgens aan dat de sessie logisch was opgebouwd met voldoende 

afwisseling. Vooral het overzicht van de signalen die leerlingen uitzenden vonden ze zeer nuttig en 

relevant. Praktische tips werden zeker en vast geapprecieerd. Uit de evaluatie kon ik ook afleiden dat 

alles steeds voldoende begrijpbaar was. Dit was vooral een werkpunt voor mezelf, waar ik mijn 

aandacht op gericht heb tijdens mijn sessie. Tijdens de stellingen was mijn bijkomende informatie 

absoluut gewenst. 

Ook de werkvorm werd positief geëvalueerd. De interactie tussen de leerkrachten en mezelf verliep 

zeer vlot. Op de begeleiding werden er geen opmerkingen gegeven en ook het gebruikte materiaal was 

in orde. Het deed me deugd de opmerking te lezen dat er duidelijk heel wat werk in gestoken was en 

dat alles voor de sessie netjes was klaargezet. 

3.4 Evaluatie van het handelingsplan 

Ik heb gekozen om mijn vormingssessie te richten op leerkrachten. Ik ben mezelf ervan bewust dat 

deze informatie evengoed kan meegedeeld worden aan andere personen zoals: ouders, leerlingen, 

derden, hulpverleners. Ik ga er vanuit dat de leerkrachten de meest aangewezen personen zijn omdat 

zij enerzijds heel dicht bij de leerlingen betrokken zijn en anderzijds makkelijk contact kunnen nemen 

met de ouders. Vanuit het CLB wil ik via de schoolondersteuning de leerkrachten sensibiliseren rond 

het thema “nieuw samengestelde gezinnen”. De haalbaarheid, de grondigheid en de bruikbaarheid wil 

ik hierbij nagaan. En tot slot zal ik enkele suggesties en alternatieven formuleren wanneer andere 

personen dit handelingsontwerp in de toekomst willen gebruiken. 

Op vlak van haalbaarheid zie ik geen hinderpalen voor het organiseren van een vormingssessie. De 

aanwezigheid van voldoende motivatie maakt ervaringsuitwisseling mogelijk. Wel moet er rekening 

gehouden worden met de tijd die nodig is om de vormingssessie voor te bereiden, aan te kondigen en 

uit te voeren. De vormingssessie zelf duurde ongeveer 1,5 uur en in deze tijdspanne werd er redelijk 

veel informatie uitgewisseld. Toch waren de besproken deelaspecten nodig om een duidelijk beeld 

van nieuw samengestelde gezinnen te schetsen. Daarom lijkt het me een mogelijkheid om de 

deelnemers vooraf voorbeelden te laten zoeken van nieuwe samenlevingsvormen in hun omgeving. 

Op deze manier is het ook veel makkelijker en gebeurt het vlotter om ervaringen aan te reiken tijdens 

de sessie. Een kleine voorbereiding van de deelnemers vooraf is toch gewenst. 

Op vlak van grondigheid heb ik me tijdens mijn sessie vooral gericht naar leerkrachten. Elke stap 

werd goed overwogen en grondig uitgedacht. Vooral de gedetailleerde uitwerking van de 

verschillende doelstellingen en gehanteerde methodieken bij de vormingssessie vormen bij dit 

criterium een meerwaarde. De verantwoordelijkheid van de leerkracht werd hier grondig uitgediept 

op de verschillende vlakken. Wat niet aan bod is gekomen tijdens mijn vormingssessie zijn de sociaal-

juridische aspecten. Dit is heel bewust gedaan, ook in het seminariegedeelte is dit niet aan bod 
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gekomen. Toch besef ik dat hier belangrijke informatie in verwerkt zit, ook naar de scholen toe. In 

deze kennis heb ik me niet volledig verdiept, toch had ik deze informatie in mijn bezit. Bij eventuele 

vragen over dit onderwerp zou het een kleine moeite zijn om dit even op te zoeken. 

Op vlak van bruikbaarheid is mijn vormingssessie zeker en vast hanteerbaar in de toekomst. 

Natuurlijk zijn er enkele aandachtspunten waar meer rekening mee moet gehouden worden. Voor 

mijn stageplaats zelf, maar ook voor andere collega’s in het werkveld wil ik dat mijn vormingssessie 

nuttig en bruikbaar is. Tot slot wil ik een extra helpende hand reiken door het formuleren van enkele 

aandachtspunten, suggesties en alternatieven bij het gebruik van dit handelingsontwerp. 

Ten eerste dient men duidelijk na te gaan hoe groot de motivatie bij de leerkrachten is. Zonder 

(intrinsieke) motivatie is authentieke medewerking minder snel te bereiken, met alle moeilijkheden 

van dien. Bij vaststelling van een laag enthousiasme en weinig motivatie zie ik de essentie om 

voldoende initiatief aan de dag te leggen om dit enthousiasme te verhogen. Door een uitnodiging op  

maat op te stellen heb ik de betrokkenheid in eerste instantie willen vergroten. Een bijkomend 

aandachtspunt is na te gaan in welke mate men bereid is om zijn vrije tijd op te offeren. Belangrijk is 

dat men niet te veel beslag legt op de vrije tijd van de deelnemers. Een grondige planning van de 

vormingssessie kan al een goed idee geven van de te investeren tijd. En vooral niet te vergeten: kijk 

grondig na of er op de data van de vormingssessie geen andere activiteiten gepland zijn. 

Ook tijdens het geven van de vormingssessie is het positief benoemen van de inzet en medewerking 

zeer belangrijk. Leerkrachten staan namelijk voldoende voor de klas om waarde te hechten aan hun 

ervaringen en meningen. Het is dus niet de bedoeling om de theorie kritiekloos over te nemen en 

over te dragen. Het is eerder de praktijk die de theorie kan toetsen, bijsturen en vervolledigen. Het is 

aangeraden om leerkrachten ook te waarderen als ervaringsdeskundigen. 

Na de sessie in de Vlindertuin had ik duidelijk het gevoel dat de leerkrachten hier iets mee gingen 

doen. Vooral omdat ze geen duidelijk beeld hadden over de aanwezigheid van nieuw samengestelde 

gezinnen binnen de school. Via een open inschrijvingsformulier kan men vaak al veel te weten komen 

over het gezin. Een alternatief voor mijn handelingsplan zou dan ook kunnen zijn om samen met de 

school zulk inschrijvingsformulier op te stellen. Men doet hierbij goed te informeren naar: de naam, 

coördinaten en volledige gezinssamenstelling van beide ouders, de regeling van het ouderlijke gezag, 

de afgesproken verblijfsregeling, wie uitgenodigd wil worden voor het oudercontact,wie de 

schoolrekening betaalt. Dit is alleszins ook een manier om de ouders meer te betrekken bij het 

schoolse leven van hun kind. Er wordt vaak voordeel gehaald uit het bekijken van de ouders als 

partners binnen de school, wat niet altijd zo evident is. 
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4 AANBEVELINGEN BINNEN DE SCHOOLCONTEXT MET 

DE LEERKRACHT ALS SLEUTELFIGUUR 

In de eerste plaats ben ik van mening dat al het onderwijzend personeel op de hoogte moet zijn van 

onze sterk veranderende maatschappij, waarin nieuw samengestelde gezinnen geen uitzondering meer 

zijn. Ik vind dat elke leerkracht inzicht moet hebben in de signalen die kinderen uitzenden en hierop 

gepast kunnen reageren. Op die manier gaan leerkrachten misschien door een andere bril naar 

leerlingen kijken en gaat men, net zoals maatschappelijk werkers, meer oog hebben voor de persoon 

in zijn omgeving. Aan de hand van een vormingssessie, zoals ik het heb toegepast binnen het CLB, 

kan er over nieuw samengestelde gezinnen bijscholing gegeven worden. Ook andere vormen zoals 

publicaties op het internet en artikels in het tijdschrift van de school kunnen gehanteerd worden. De 

theorie uit onze seminarietekst zou hierbij zeker van pas komen. 

Het is vervolgens heel belangrijk dat er een duidelijk beeld wordt gevormd over de 

leerlingenbegeleiding. Alle leden van de school doen er goed aan op de hoogte te zijn van de 

samenwerking met het CLB. Goede communicatie is een onmisbare factor om deze duidelijkheid te 

creëren. Ik heb de indruk dat er op mijn stageplaats efficiënt rond gewerkt wordt. Vooral op de 

basisscholen zijn de CLB-medewerkers ook bekend bij de leerkrachten. Op de secundaire scholen 

blijft het contact vaak beperkt tot de directie en deelnemers van de cel leerlingenbegeleiding. 

De impact van de scheiding en het leven in een nieuw samengesteld gezin op de ontwikkeling van 

kinderen moet door de leerkrachten juist ingeschat worden. Door in eerste instantie deze signalen op 

te nemen kunnen er verdere acties ondernomen worden. Op klasniveau kan er al in grote mate 

preventief en curatief gewerkt worden. Kinderen die in de knoei zitten, kunnen dit zelden verborgen 

houden voor de klas. Uit wat ze (niet) zeggen of doen, wordt zichtbaar dat er wat aan de hand is. 

Klasgroepen kunnen daar heel verschillend op reageren. Leerkrachten kunnen ook hier een 

belangrijke ondersteunende en richtinggevende rol spelen. Het komt hen toe erover te waken dat elk 

kind ‘erbij hoort’, een eigen rol mag spelen, verantwoordelijkheid krijgt en de kans krijgt op 

persoonlijk contact. De leerkracht heeft hier alle belang bij om een goede gespreksvoering te 

hanteren. Als dit geen hinderpaal vormt zullen leerkrachten misschien sneller geneigd zijn om zelf 

met leerlingen een gesprek te voeren. Hier is het ook onze taak om vanuit het CLB de leerkrachten te 

coachen en bij te staan wanneer ze zich vragen stellen of problemen ondervinden. 

In een veilige klasgroep zijn heel veel zaken bespreekbaar, wordt steun geboden, corrigeren kinderen 

elkaar. Een goede klasgroep reikt leerlingen een ideale sociale experimenteerruimte aan: ze leren er op 

veel manieren communiceren, rollen wisselen, een eigen identiteit ontwikkelen, omgaan met 

verschillen en nadenken over wat hen en anderen overkomt. 

Wie als volwassene voor een klasgroep staat, is bezig met opvoeding. Gewoon al door aanwezig te 

zijn, worden waarden, normen en opvattingen doorgegeven. Leerkrachten moeten er zich van bewust 

zijn dat hun al of niet uitgesproken mening over nieuw samengestelde gezinnen een effect ressorteert 

in de klas. Afhankelijk van de boodschap zullen kinderen zich aangesproken of belemmerd voelen. 

Een beschuldigend en neerbuigend standpunt geeft vaak het tegenovergestelde effect. Een 

onbevangen, positieve kijk echter, schept ruimte voor gesprek en toenadering. 
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Leerkrachten moeten ervan doordrongen raken dat ze onmisbare schakels zijn in het groeiproces van 

jonge mensen. De samenleving heeft goede leerkrachten nodig en zou hen daarom extra moeten 

waarderen. Daarom verdienen ze de best mogelijke opleiding en nascholing. Ook dient ervoor 

gezorgd te worden dat de samenleving hen niet overbevraagt. Leerkrachten moeten, in samenspraak 

met de jeugd, de ouders en de bredere samenleving, kunnen meepraten over de invulling van hun job. 

Die omvat trouwens veel meer dan het lesgeven of het begeleiden van leerprocessen. 

Door hen de juiste ondersteuning aan te reiken en ruimte te laten voor hun eigen creativiteit kunnen 

projecten, vorming zoals ‘nieuw samengestelde gezinnen’ het beoogde doel bereiken. Hiermee denk 

ik aan een onderwijslandschap waarin alle kinderen optimale kansen krijgen en met de beste zorgen 

worden omringd. Uiteindelijk schenkt dit aan leerkrachten, leerlingen en ouders de grootste 

voldoening. 

Het moet gezegd dat de mogelijkheden en de sterkte van de individuele leerkracht in grote mate 

afhangen van het gevoerde beleid binnen de school en  van de teamgeest tussen de leerkrachten. Elke 

leerkracht krijgt te maken met situaties die zijn of haar mogelijkheden te boven gaan. In dergelijke 

omstandigheden moet men kunnen terugvallen op de steun van de directie en van de collega’s. Zowel 

het informele overleg als de veilige structuur van een goed uitgebalanceerd stappenplan kunnen 

helpen een probleem op een andere en betere manier aan te pakken. Het inschakelen van het CLB 

voor verder overleg zie ik hier als een haalbare optie. In bijna alle gevallen biedt de rijkdom van de 

groep een uitweg voor persoonlijke beperkingen. Een doeltreffend schoolbeleid staat of valt met het 

uitstippelen van een duidelijk pedagogisch project, met de onderlinge communicatie en met een 

duidelijke afbakening van taken en verantwoordelijkheden. Een leerkracht die deskundig is, zich 

gesteund weet (door directie en team) en die graag voor de klas staat, vormt de kern van elk 

preventief beleid. 
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5 BESLUIT 

Ik vond ons seminariethema erg boeiend. Het thema “nieuw samengestelde gezinnen” is immers zeer 

actueel. En door de nog steeds veranderende maatschappij waarin wij leven, stijgt het aantal nieuw 

samengestelde gezinnen zienderogen. Mijn kennis hieromtrent is beduidend toegenomen. Als 

toekomstig maatschappelijk werkerster zie ik het als een verrijking om hier een beter zicht op te 

hebben. 

Nieuwe samenlevingsvormen kom je overal tegen en ik ben inmiddels op de hoogte dat het leven in 

een nieuw samengesteld gezin niet altijd probleemloos verloopt. Ook op mijn stageplaats, het CLB 

ben ik ermee geconfronteerd. De leerling staat hier centraal, daarom heb ik me vooral gericht naar de 

invloed van nieuw samengestelde gezinnen op de ontwikkeling van kinderen. De school is hier een 

belangrijke schakel. Het zijn de leerkrachten die het dichtst betrokken zijn bij de leerlingen en over dit 

onderwerp best wat ondersteuning kunnen gebruiken. Van hieruit kan er indien nodig gezorgd 

worden voor een gepaste begeleiding en signalering naar het CLB. Het CLB zal dit verder opvolgen 

en deskundig doorverwijzen.  

Via het verzekerd aanbod van het CLB heb ik een vormingssessie georganiseerd in de leefschool de 

Vlindertuin. Door het aanreiken van concrete tips en adviezen, voor de begeleiding van leerlingen uit 

nieuw samengestelde gezinnen, zullen de betrokken leerlingen een goede opvang genieten binnen de 

schoolcontext. 

Tot slot geef ik de belangrijkste conclusies van alle hoofdstukken die in mijn eindwerk aan bod zijn 

gekomen. 

Om aan de opdracht van het CLB, bijdragen tot het welbevinden van de leerling, te voldoen zijn er 

drie vormen van begeleiding. Deze zijn de vraaggestuurde begeleiding, de verplichte begeleiding en 

het verzekerd aanbod. Vanuit dit verzekerd aanbod wil men de scholen ondersteunen door een 

bijzondere aandacht te hebben voor leerlingen die bedreigd worden in hun ontwikkelings- en 

leerproces. Het is mijn streefdoel om scholen attent te maken op signalen die voortkomen uit nieuw 

samengestelde gezinnen. Het CLB lijkt me een ideale partner om de draagkracht van leerkrachten te 

vergroten.  

Leerlingen mogen niet gebukt gaan onder deze problematiek. Het CLB functioneert eveneens als een 

soort draaischijf tussen énerzijds de scholen, waar begeleiding op de eerste lijn gewenst is en 

anderzijds de jeugdzorg. Een goede samenwerking met deze diensten kan de leerling enkel ten goede 

komen.  

Binnen de samenwerking met de scholen heb ik heel wat ervaringen opgedaan tijdens het 

leerlingenoverleg. In de secundaire scholen spreekt men van de cel leerlingenbegeleiding en in de 

basisscholen is dit het multidisciplinair overleg. Voor de realisatie van mijn eindwerk heb ik me 

hoofdzakelijk gericht naar de leefschool de Vlindertuin. Het is een “methodeschool” die zich naar 

mijn bevindingen onderscheid van “traditionele scholen”. Doordat ze hun visie als streefdoel 

beschouwen zag ik een vormingssessie over nieuw samengestelde gezinnen hier perfect aansluiten. 

Allereerst moet de school overkomen als een tweede thuis, ook wordt er aandacht besteed aan goede 
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relaties en een goed zelfbeeld, leerlingen mogen zelf kiezen en leren meer door ervaring en tot slot 

krijgen leerlingen de kans om de eigen school mee te maken. Vooral de rol van de leerkracht vond ik 

het benadrukken waard. Doordat ze expliciet de rol van opvoeder opnemen worden er heel wat 

vaardigheden van hen verwacht zoals luisterbereidheid, empathie en leerlingen bekijken in hun gehele 

context. Voor een maatschappelijk werkerster in spe te zijn klinkt me dit niet vreemd in de oren. 

Toch wil ik hier zeer realistisch in blijven en zie ik dit begeleidend onderwijs vooral als een streefdoel.  

Uit gesprekken en andere bronnen heb ik een hoofdstuk gericht naar de verschillende doelgroepen 

die van belang zijn binnen de school. Mijn aandacht gaat naar de leerling die centraal staat, de 

leerkrachten, de ouders en tot slot de kijk van het CLB op nieuw samengestelde gezinnen. Vol 

overtuiging kan ik meedelen dat een goede communicatie onderling de begeleiding van nieuw 

samengestelde gezinnen ten goede zal komen. 

Vervolgens zal ik enkele besluiten formuleren die betrekking hebben op mijn vormingssessie. 

Ik heb een vormingssessie gegeven in de Vlindertuin te Lille. Vooraf heb ik heel wat voorbereidingen 

getroffen en dit heeft zijn vruchten afgeworpen. Het was mijn bedoeling om te luisteren naar de 

leerkrachten, hen inzichten en theoretische principes aan te reiken om hen zo op weg te helpen het 

thema nieuw samengestelde gezinnen op de gespreksagenda te zetten. Door zoveel mogelijk 

ervaringsuitwisseling mogelijk te maken wilde ik me opstellen als begeleider, zeker niet als therapeut 

en oplosser van al hun problemen. Bij mijn evaluatie heb ik heel wat positieve reacties gekregen. De 

leerkrachten hebben hun kennis verruimd en vinden het zinvol om het thema bespreekbaar te maken 

in de klas. Ook de korte afstand tot de leerling vermindert de drempel voor het aangaan van een 

gesprek. 

Ook mijn handelingsplan in het algemeen heb ik zeer positief geëvalueerd. Door even stil te staan bij 

de haalbaarheid, grondigheid en bruikbaarheid heb ik toch enkele aandachtspunten kunnen 

formuleren. Een alternatief zou kunnen zijn om samen met de school een open inschrijvingsformulier 

op te stellen.  

In het laatste hoofdstuk zie ik de leerkracht als sleutelfiguur. Enkele aanbevelingen helpen 

leerkrachten erbij om meer oog te hebben voor de leerling in zijn omgeving, met extra nadruk op de 

sterk veranderende maatschappij. Zowel preventieve als curatieve acties kunnen in klasgroep 

ondernomen worden. Via mijn vormingssessie hebben de leerkrachten kennisgemaakt met heel wat 

toepasbaar materiaal. De leerkracht blijft een onmisbare schakel, via mijn vormingssessie heb ik hen 

hierop attent gemaakt. Hun verantwoordelijkheid naar nieuw samengestelde gezinnen is zeker en vast 

toegenomen. 
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Bijlage 1: Persoonlijke uitnodiging 

“Ik heb twee papa’s, twee mama’s, vier oma’s, vier opa’s. 

                                    Deze week ben ik de hele week bij mijn papa. 

                                    Wij zijn verhuisd met onze mama en wij wonen nu bij een andere man.”                                                        

                                                                                                                     

 

Beste, 

Ik ben Bieke Van Hirtum en loop momenteel stage op het CLB. In het kader van mijn eindwerk 

organiseer ik op maandag 26 april om 16.00 uur een vormingssessie. Het thema is ‘nieuw 

samengestelde gezinnen”. Vandaag is één op tien gezinnen een nieuw samengesteld gezin. Wie van 

ons kent geen gescheiden man of vrouw, met of zonder kinderen, misschien hertrouwd of 

samenwonend met een partner eveneens met of zonder kinderen? 

Ik ben er van overtuigd dat er in de school waarin u lesgeeft ook leerlingen uit een nieuw 

samengesteld gezin aanwezig zijn. Het doel van mijn sessie is u in de rol van leerkracht te doen 

stilstaan bij deze nieuwe samenlevingsvorm. Het zal een interactieve sessie worden waarin ik u inzicht 

wil geven in de ontwikkeling van kinderen en het omgaan met signalen. Samen kunnen we misschien 

ook eens nadenken welke preventieve acties we kunnen ondernemen in de klas. Ook het CLB speelt 

hierin een belangrijke rol, zeker wanneer er sprake is van een doorverwijzing. 

Om de vormingssessie vlot te laten verlopen, wil ik u vragen om eens stil te staan bij welke 

samenlevingsvormen er in de klas aanwezig kunnen zijn. Hoe stelt u zich hier op als begeleider? 

Eigen voorbeelden uit de klas zijn zeker welkom! Ik wil er een aangename en leerrijke namiddag van 

maken en kijk alvast uit naar u aanwezigheid. 

Van harte welkom en hopelijk tot dan! 

Bieke  
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Bijlage 2: Confronterende cijfers 

WIST JE DAT… 

 In ons land één op drie huwelijken ooit wordt ontbonden; 

 Bij 80 % van huwelijksontbindingen kinderen zijn betrokken; 

 Één gezin op tien een éénoudergezin is; 

 80 % van de alleenstaande ouders moeder is; 

 Één gezin op tien een nieuw samengesteld gezin is en dat er zo jaarlijks 8000 bijkomen; 

 De helft van de kinderen die vandaag geboren worden hun volledige kindertijd niet zullen 

doorbrengen bij hun beide biologische ouders; 

 De scheidingskans bij tweede huwelijken ongeveer twee maal zo groot is als bij eerste 

huwelijken. 

 

(ILSEN en DEBOUTTE, 2003, p.15) 
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Bijlage 3: Tips naar de school en leerkrachten rond het begeleiden van leerlingen uit een nieuw samengesteld gezin 

 Open schoolcultuur: 

Ruimte voor een betere communicatie, voor conflicthantering en voor het beter (leren) omgaan met 

gevoelens. Ook rekening houden met de grote verscheidenheid aan gezins- en samenlevingsvormen, 

het inschrijvingsformulier en de manier waarop de school haar communicatie met de ouders voert, 

toont aan hoever de school in dat opzicht staat. 

 Aandacht voor de individuele leerling: 

Leerkrachten kunnen sterke steunfiguren zijn: door naar de leerling te luisteren, de leerling te steunen, 

goede raad te geven, een oogje in het zeil te houden en de leerling in geval van probleemgedrag wat 

bij te sturen. Steeds rekening houdend met hoe leerlingen zich op dat moment voelen. 

- Handel altijd vanuit het perspectief en het belang van de leerling. De taak van de 

leerkracht is vertrouwen geven aan de leerlingen. Leerlingen waarderen wie ze zijn, respect 

hebben voor hun eigenheid, ze steunen en er “zijn” voor hen, is belangrijk. Als leerlingen 

aangeven hierover te willen praten, leg dan vooral jongere kinderen uit wat er aan de hand is. 

Maak in elk geval duidelijk dat hen geen schuld treft. Stel het kind gerust. Indien het kind niet 

over de familiale toestand wil praten, respecteer dit dan en dring niet aan. 

- Open opstellen voor signalen die leerlingen uitzenden. Wees opmerkzaam voor de 

signalen van de leerling. Let op gedragsveranderingen. Gedragsveranderingen zijn in eerste 

instantie een signaal; het komt erop aan de onderliggende boodschap te achterhalen. 

- Betrokken opstellen, belangstelling en bezorgdheid kenbaar maken op een discrete 

manier. Belangstelling tonen voor de leerling en ruimer zijn dan de problemen rond de 

scheiding en nieuwe samenlevingsvorm. Begrenzen van de aandacht is nodig: deze leerlingen 

mogen ook niet te veel aandacht krijgen, alles moet in proporties zijn. Een luisterend oor 

bieden aan de leerling is belangrijk. 

- Accepteer dat de leerling dingen zegt, voelt of doet die botsen met jouw standpunt 

(bijvoorbeeld kwetsende houding aannemen tegenover een ouder). Het komt er op aan dat de 

leerling loslaat wat er werkelijk in hem of haar omgaat. Probeer vooral een klankbord te zijn 

en maak duidelijk dat het heel normaal is dat bepaalde gevoelens, gedachten en gedragingen 

naar boven komen. Als de echte beweegredenen gekend zijn, kan het verwerkingsproces 

verder lopen. 

- Onpartijdige opstelling. Neem een neutrale positie in tegenover beide ouders, zelfs als 

blijkt dat de leerling partij trekt voor één van hen.  

- De grens tussen persoonlijk en professioneel contact is niet altijd eenvoudig, maar wel 

noodzakelijk om zelf niet overladen te worden met privé verhalen van mensen. Ook om nog 

op een goede manier te kunnen blijven werken, moet er een zekere afstand zijn. Wanneer je 

te dicht bij iemand komt te staan gaan de emoties ook een rol spelen, wat het werken 

bemoeilijkt. Stel de leerling gerust door aan te geven hoe en waar het steun kan vinden. 
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Geef aan hoever jij kan/wil helpen en bij wie het nog terecht kan (zelfgekozen 

vertrouwenspersoon, hulpverlening binnen en buiten de school). 

- Ouders die zelf emotioneel reageren kunnen opgevangen worden door naar hen te luisteren. 

Het gaat alleen om luisteren en niet om dingen op te lossen. Hierbij kan doorverwezen 

worden naar de directie en/of CLB, die samen met de ouders naar oplossingen 

kunnen gaan zoeken en hen kan doorverwijzen naar de geschikte dienst. 

- Teambespreking is heel erg belangrijk om de eigen emoties een plaats te kunnen geven. Het 

is belangrijk om consequent te zijn in het team wat afspraken betreft. Iedereen dient op 

dezelfde manier te reageren naar de ouders toe. De regels van de school dienen door de 

ouders gerespecteerd te worden. 

- Steun en waardeer de leerling in de positieve stappen die het zet. 

- Wees geduldig: leerlingen uit nieuw samengestelde gezinnen missen wel eens orde en 

regelmaat. Goede afspraken (ook met de ouders) zijn hier nodig. (Turngerief, leerboeken, 

ondertekende overhoringen, rapporten of brieven laten soms lang(er) op zich wachten.) 

- Neem vertrouwensopbouwende stapjes om dichter bij de leerling te komen, sommigen 

sluiten zich erg af. 

- Heb je het gevoel dat een leerling met ernstige problemen zit (gedrag, problematische 

thuissituatie), neem dan contact op met de tweedelijnswerking (CLB). 

 

(TERRYN, z.j., p.15-21) 
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Bijlage 4: acties binnen de school en in de klas 

Maak regelmatig gebruik van werkvormen die leerlingen de kans bieden hun gevoelens te 

vertolken. Enkele voorbeelden: kringgesprek, rollenspel, stellingenspel, tekenopdracht, 

schrijfopdracht, filosoferen met kinderen. In een ‘brievenbus vol gevoelens’ kunnen ze anoniem 

hun blije, bange, boze, verdrietige en andere gevoelens kwijt. Dan weten de leerlingen dat de 

leerkracht hun brief zal lezen. 

 

Wijs leerlingen op de mogelijkheid elders op verhaal te komen: geef hen het 

telefoonnummer van de Kinder- en Jongerentelefoon, de Kinderrechtswinkel, van het JAC in de 

buurt, van een vertrouwensleerkracht, van het CLB… 

 

Maak werk van een goede klassfeer: leerlingen zullen dan makkelijker te weten komen wie in 

een gelijkaardige situatie zit; oudere leerlingen zoeken vooral steun bij leeftijdsgenoten. 

 

Organiseer bepaalde activiteiten zodanig dat alle kinderen er zich goed bij voelen. 

Nieuwjaarsbrieven schrijven, knutselopdrachten maken voor vader- en moederdag, het opstellen 

van een stamboom of van een persoonlijke levenslijn,…: voor sommige kinderen zijn deze 

traditionele opdrachten niet zo evident. Probeer als leerkracht oog te hebben voor de individuele 

gevoeligheid en pas de opdracht desnoods aan. 

 

Reik teksten, verhalen, video’s en andere werkvormen aan die zichtbaar maken dat er vandaag 

heel verschillende gezinsvormen bestaan. Soms biedt zich een gelegenheid aan waarin 

leerlingen zelf vertellen over het wel en wee in hun thuismilieu. 

 

Vul de klas- en schoolbibliotheek aan met goede kinder- en jeugdboeken waarin thema’s 

(echt)scheiding, rouw en verlies, nieuw samengestelde gezinnen aan bod komen. Informatieve 

boekjes en brochures die kinderen inzicht geven in het hoe en waarom van nieuw samengestelde 

gezinnen zouden evenmin mogen ontbreken. 

 

Open inschrijvingsformulier: scholen doen er goed aan om een duidelijke regeling op papier te 

(laten) zetten bij de aanvang van het schooljaar. Zo vermijdt men onnodige discussie en schept 

men duidelijkheid naar elke partij.  

(ILSEN en DEBOUTTE, 2003, p.53) 
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Bijlage 5: evaluatieformulier vormingssessie 

Vormingssessie “nieuw samengestelde gezinnen”: door Bieke Van Hirtum op 26 april ’04. 

Ik hoop dat jullie een zeer leerrijke namiddag achter de rug hebben. Om na te gaan of deze sessie 

voldeed aan jullie verwachtingen zou ik het op prijs stellen even tijd vrij te maken om dit 

evaluatieformulier in te vullen. Dit mag zeer kritisch gebeuren, zo krijg ik een duidelijker beeld om 

eventueel veranderingen aan te brengen naar een volgende keer toe. Ik wil jullie bij deze nogmaals 

bedanken voor jullie aanwezigheid. 

 Vormingssessie in het algemeen 

- Voldeed de sessie aan jullie verwachtingen? 

 

 

- Werden er onderwerpen te sterk benadrukt? Zo ja, welke? 

 

 

- Hebben jullie onderwerpen gemist? Zo ja, welke? 

 

 

 

 Opbouw van de sessie 

- Was de sessie logisch opgebouwd? Had u liever een andere volgorde gehad? 

 

 

- Vond u alle onderdelen nuttig en relevant? Welke wel, welke niet? 

 

 

- Was alles voldoende begrijpbaar? 
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 De werkvorm 

- Hoe vonden jullie de interactie tussen Bieke en de leerkrachten en tussen de leerkrachten 

onderling? 

 

 

- Was er voldoende afwisseling tijdens de sessie? 

 

 

- Zijn er opmerkingen bij de begeleiding: uitleg en situering binnen de school en het CLB? 

 

 

- Wat vonden jullie van het gebruikte materiaal (naambordjes, schoolbord, stellingen, kaartjes 

met begeleidingtips, inrichting van de klas en documentatie) 

 

 

 

 Indien er bijkomende opmerkingen zijn, suggesties ter verbetering, mag u die hieronder noteren. 

 

 

 

 

 

 

Alvast bedankt voor jullie medewerking! Hopelijk heeft mijn vormingssessie jullie wat meer 

bijgebracht betreffende nieuw samengestelde gezinnen. 

 

Bieke 



Nieuw samengestelde gezinnen   175 

 

BIBLIOGRAFIE 

Brochure: 

-ILSEN,B. en DEBOUTTE,G., (red.), (echt)scheiding: wat doet de school ermee? Kind &(echt)scheiding binnen 

de schoolcontext.Limburg, Provinciale dienst volksgezondheid, 2003. (ondersteunende brochure voor 

scholen) 

Rapport: 

-VAN HIRTUM,B., Stagedoorlichting CLB G.O. Kempen.Geel, Katholieke Hogeschool Kempen, 
Departement Sociaal Werk, 2004. (niet gepubliceerde verhandeling) 

Project: 

-TERRYN,D., Les enfants de l’amour. Kinderen leren zien.Brussel, Canon, z.j. (educatief project cultuurcel 
departement onderwijs) 

Mondelinge bronnen: 

-CHRISTIAENS, M., Mondelinge mededeling. Informeel gesprek, 22 maart 2004. 

-VAN DEN PUTTE, T., Mondelinge mededeling. Informeel gesprek, februari 2004. 

Internet: 

- http://users.pandora.be/vlindertuin/visie.htm 

http://users.pandora.be/vlindertuin/visie.htm


Nieuw samengestelde gezinnen   176    

VOORWOORD 

Voor het praktisch gedeelte van mijn eindwerk heb ik ervoor gekozen om een vormingssessie voor 

kinderen van het zesde leerjaar over nieuw samengestelde gezinnen uit te werken en deze sessie te 

geven in vier verschillende basisscholen.  

Hiervoor zijn er verschillende redenen. Ten eerste was het voor mezelf een uitdaging om zelf een 

vorming samen te stellen, te organiseren en te geven aan de kinderen. Ten tweede vind ik het boeiend 

om te werken met kinderen rond dit thema. En ten derde leek een vorming over nieuwe 

samengestelde gezinnen me zinvol voor kinderen, zodat kinderen hierover informatie krijgen en het 

thema bespreekbaar werd.  

Mijn persoonlijke leerdoelstellingen hierbij zijn: inzicht verwerven in het uitwerken en het geven van 

een vormingssessie, een groep kinderen informeren en begeleiden rond het thema nieuw 

samengestelde gezinnen, duidelijk kunnen antwoorden op vragen van kinderen met betrekking tot 

nieuw samengestelde gezinnen, inspelen op de ervaringen van kinderen zodat er een gesprek kan 

ontstaan en tot slot een open en respectvolle houding aannemen ten opzichte van de kinderen.  

Het uitwerken en geven van de vormingssessie en het schrijven van mijn eindwerk was een zeer 

boeiende en leerrijke ervaring. Dit had echter nooit verwezenlijkt kunnen worden zonder de hulp en 

toewijding van een aantal personen, waarvoor ik ook mijn dank wil geven.  

Ik wil vooreerst Erna Clijsters, Kristel Neyens en Ann Stelten van het vormingsteam van het CGSO 

bedanken voor hun hulp, medewerking en de feedback bij de uitwerking van het draaiboek en het 

geven van de vormingssessies. Ook mijn stagebegeleidster Maike Claesen wil ik bedanken voor haar 

steun, hulp en kritische bedenkingen bij mijn eindwerk.  

Mijn seminariebegeleider, Filip Bode, wil bedanken voor zijn enthousiasme over het eindwerk, voor 

het lezen van mijn eindwerk en het geven van opbouwende feedback hierbij.  

Ik wil ook graag de scholen bedanken die mij de mogelijkheid hebben geboden om mijn 

vormingssessie te geven aan de kinderen. Mijn dank aan de directie en leerkrachten van het zesde 

leerjaar van basisschool De Startlijn te Stokrooie, De Triangel te Runkst, De Zavel te Lommel en De 

Groeiboog te Mielen boven Aalst.  

Tot slot wil ik mijn medestudenten Mara Steegmans, Annelies Van Dyck, Bieke Van Hirtum en 

Annemie Wuyts bedanken voor hun goede samenwerking en inzet bij het eindwerk.  

 

 Ann Willems 

19 mei 2004 
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INLEIDING  

In onze huidige samenleving worden we steeds meer geconfronteerd met echtscheidingen en er 

ontstaan hierdoor ook meer nieuw samengestelde gezinnen. Voor de betrokken gezinsleden zorgt dit 

voor veel verandering. De kinderen komen vaak terecht in complexe gezinssituaties en kunnen met 

vragen zitten, met allerlei vreemde gevoelens kampen of problemen ondervinden bij de scheiding van 

hun ouders en de vorming van een nieuw gezin.  

Vermits steeds meer kinderen in aanraking zullen komen met echtscheidingen en nieuw 

samengestelde gezinnen lijkt het mij zinvol om alle kinderen informatie geven en met hen rond dit 

thema te werken. Vandaar dat ik als praktische toepassing op mijn stageplaats een vormingssessie 

voor kinderen van het zesde leerjaar heb uitgewerkt over nieuw samengestelde gezinnen en deze 

vorming ben gaan geven in vier basisscholen. 

De centrale vraag die ik doorheen mijn eindwerk wil beantwoorden is: ‘Hoe kan ik een groep 

kinderen informatie geven en begeleiden rond het thema nieuw samengestelde gezinnen?’ Enkele 

deelvragen die hierbij van belang zijn en die ik zal trachten te beantwoorden zijn: Waarom kies ik 

voor een vormingssessie? Welke doelstellingen wil ik hiermee bereiken? Welke meerwaarde kan een 

vorming bieden? Welke stappen heb ik gezet om tot het resultaat te komen? Hoe heb ik de 

vormingssessies ervaren? Wat vinden de kinderen van de vormingssessie?  

In het eerste hoofdstuk beschrijf ik beknopt mijn stageplaats, het CGSO. Ik geef weer vanuit welke 

uitgangspunten het CGSO werkt en welke doelstellingen zij nastreven. Daarna bespreek ik de 

verschillende teams die werkzaam zijn binnen het CGSO, waarbij ik per team de specifieke 

doelstellingen, de doelgroep en de werkwijze toelicht.  

Het tweede hoofdstuk gaat over het handelingsplan dat ik heb toegepast op mijn stage. Ik beschrijf 

welk handelingsplan ik heb gekozen en geef hiervoor mijn motivatie. Daarna geef een overzicht van 

de doelstellingen die ik met de vormingssessie wil nastreven en welke doelstellingen ik voor mezelf 

voorop stel bij de uitvoering van dit handelingsplan. Het doel van het eindwerk is niet enkel om 

theorie te kunnen omzetten in de praktijk, maar ook het streven naar een meerwaarde die ik tracht te 

verwezenlijken door de toepassing van het handelingsplan. Ik beschrijf in dit deel dan ook de 

mogelijke meerwaarden die mijn vormingssessie heeft voor de stageplaats, de kinderen, de school en 

tenslotte voor mezelf.  

In het derde hoofdstuk schets ik de weg die ik heb afgelegd om te komen tot de uitvoering van het 

handelingsplan. Ik geef de verschillende stappen weer en bespreek deze uitvoerig. Daarnaast bespreek 

ik ook de bruikbaarheid van het handelingsplan in de toekomst.  
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1 VOORSTELLING STAGEPLAATS  

Vermits de toepassing van het handelingsplan afhankelijk is van de stageplaats, is het interessant om 

in dit eerste hoofdstuk een korte voorstelling te geven van mijn stageplaats. Ik bespreek eerst de 

uitgangspunten van waaruit het CGSO vertrekt en de algemene doelstelling die men nastreeft. 

Vervolgens bespreek ik de verschillende teams binnen het CGSO met hun specifieke doelstellingen, 

doelgroep en werkwijze.  

1.1 Het CGSO  

Ik heb stage gedaan op het CGSO van Hasselt. Het CGSO is een centrum voor geboorteregeling en 

seksuele opvoeding en is een afdeling van CAW ’t Verschil. In het CGSO kunnen mensen terecht 

met uiteenopende hulpvragen. Er zijn vier soorten problematieken te onderscheiden: relationele 

problemen, problemen rond seksualiteit, psychische problemen en problemen in verband met 

seksueel grensoverschrijdend gedrag.  

1.2 Missie  

Ik bespreek in dit punt de uitgangspunten van CAW ’t Verschil die ook door de verschillende 

deelwerkingen onderschreven worden. Het CGSO vertrekt dus eveneens vanuit deze uitgangspunten. 

(Meeus, 2001-2002, z.p.)   

Het eerste uitgangspunt is de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van het aanbod. Het centrum wil zo 

laagdrempelig mogelijk zijn. Het CGSO probeert hier op verschillende manieren aan te voldoen. Het 

centrum heeft ruime openingsuren en een goede bereikbaarheid. Het centrum richt zich op een brede 

waaier van probleemsituaties, indien nodig worden cliënten doorverwezen.  

Ten tweede willen de hulpverleners emancipatorisch werken. De hulpvrager met zijn vraag of probleem 

staat centraal. De hulpverlener houdt rekening met de verwachtingen en de concrete situatie van de 

cliënt. De hulpvrager bepaalt het verloop van het hulpverleningsproces en neemt zelf de beslissingen. 

Op deze manier wil men de zelfredzaamheid van de cliënt bevorderen.  

Ten derde staat de pluralistische mens -en maatschappijvisie centraal. Het centrum staat open voor mensen 

met verschillende filosofische, godsdienstige en ideologische overtuigingen. De hulpverleners hebben 

respect  voor de cliënt en zijn hulpvraag. De medewerkers vinden dat iedereen recht heeft op 

hulpverlening. Er wordt eveneens aandacht geschonken aan groepen die een minderheid vormen of 

die maatschappelijk kwetsbaar zijn.  

Het vierde uitgangspunt, wat aansluitend is bij het eerste is de toegankelijkheid van maatschappelijke 

basisvoorzieningen bevorderen en hun bereikbaarheid effectief helpen realiseren.  

Als vijfde uitgangpunt geldt problemen inzake sociale integratie en bevredigend persoonlijk functioneren voorkomen. 

De hulpverlener is alert voor de bestaanscondities van de cliënten in de maatschappij en voor hun 
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participatiemogelijkheden aan en binnen instituties en voorzieningen. De hulpverlener richt zich op 

sociale uitsluitingsmechanismen en bevordert de participatie van mensen. Deze personen moeten de 

mogelijkheid krijgen om zich, in wisselwerking met hun omgeving, te kunnen ontplooien naar hun 

eigen zijnswijze, behoeften en opvattingen, rekening houdend met anderen.  

Het laatste uitgangpunt is oplossingen aanbieden voor de problemen van personen die een beroep doen op het 

centrum. Maatschappelijk werkers staan in voor de zorg en aandacht voor alle mensen en groepen. Alle 

leden van de samenleving kunnen beroep doen op het maatschappelijk werk. Al deze mensen zijn 

potentiële cliënten.  

1.3 Algemene doelstelling   

De algemene doelstelling van CAW ’t Verschil die ook van toepassing is voor het CGSO is een 

kwaliteitsvol welzijnsaanbod uitwerken met het oog op het organiseren van een verantwoorde hulp –

en dienstverlening die gericht is op het detecteren, verminderen, signaleren en oplossen van alle 

mogelijke factoren die de welzijnskansen van personen, gezinnen of bevolkingsgroepen bedreigen of 

verminderen. (Claes, 2004, p. 1) 

De specifieke doelstellingen zijn verschillend voor elk team, vermits elk team eigen accenten legt. Ik 

zal deze doelstellingen verder toelichten bij de bespreking van de verschillende teams in het volgende 

punt.    

1.4 Verschillende teams 

De werking van het CGSO bestaat uit vier verschillende teams. Elk team heeft zijn eigen specificiteit, 

vandaar dat ik in dit deel per team de doelstellingen, doelgroep en de werkwijze zal bespreken. 

(Willems, 2003, p. 15-21) 

Het eerste team is het onthaal –en permanentieteam. De doelstelling van dit team is zorgen voor de 

algemene opvang en het onthaal van cliënten. De doelgroep bestaat uit personen die zich in een 

noodsituatie bevinden of er dreigen in terecht te komen. Cliënten kunnen zowel telefonisch als ter 

plaatse terecht met vragen en problemen. Daarnaast kunnen cliënten ook per e-mail allerlei vragen 

stellen of om advies vragen.  

De hulpverlener aan het onthaal voert het eerste gesprek en zorgt voor de eerste opvang. Indien de 

cliënt enkel informatie nodig heeft, wordt hij direct door de onthaalmedewerker geholpen. Het team 

biedt informatie en advies rond relaties, seksualiteit en geboorteregeling. Er kan rond deze thema’s 

eveneens didactisch materiaal uitgeleend worden zoals video’s, folders en anticonceptiekoffertjes. Als 

het een complexe hulpvraag betreft, dan kan de cliënt een afspraak krijgen voor een intakegesprek. 

De onthaalmedewerker moet bepalen in welk team de hulpvrager het best terecht kan met zijn 

probleem.  
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Een tweede team dat werkzaam is binnen het CGSO is het gezins –en relationeel welzijnsteam. De 

doelstelling die wordt nagestreefd is begeleiding en therapie bieden aan mensen die problemen 

hebben op vlak van seksualiteit, relaties of geboorteregeling. Dit team werkt met intakegesprekken, 

waar de vraag en de verwachtingen van de cliënt verhelderd worden. Dit gesprek kan verschillende 

vormen aannemen: een info –of adviesgesprek, een verwijsgesprek, of een intakegesprek voor een 

verdere begeleiding. Na de intake kan er begeleiding of therapie aangeboden worden aan de cliënt.  

Ten derde is er het preventie –en vormingsteam. Dit team streeft twee doelstellingen na, ten eerste 

proberen ze te voorkomen dat mensen, vooral jongeren in probleemsituaties terecht komen door 

vormende informatie te geven. Ten tweede tracht het team een zo groot mogelijke doelgroep te 

bereiken waarbij vooral gemikt wordt op jongeren, omdat deze groep op vlak van seksualiteit en 

relatievorming kan gezien worden als een vrij kwetsbare groep.  

Het belang van dit team is tweeledig. Enerzijds worden door preventiecampagnes in vooral lagere en 

secundaire scholen zoveel mogelijk jongeren bereikt. Anderzijds slaagt deze aanpak erin mensen die 

reeds in probleemsituaties zitten te stimuleren om hulp te zoeken.  

De doelgroep is zeer uitgebreid, het team richt zich zowel op scholen als op volwassenen. Het gaat 

om personen die graag meer informatie zouden hebben over seksualiteit, relaties, seksueel geweld en 

weerbaarheid.   

Het team ontwikkelt enerzijds eigen preventieprogramma’s en start vormingsactiviteiten op. De 

thema’s van deze vormingen zijn seksuele voorlichting, relaties, gevoelens en weerbaarheid. 

Anderzijds werken ze samen met andere organisaties rond preventie en signalering naar het beleid. 

Het vierde team is het team voor hulpverlening aan seksuele delinquenten. De algemene doelstellingen van dit 

team zijn preventie op vlak van recidive en reïntegratie van seksuele delinquenten in de maatschappij. 

Specifiek streven ze volgende doelstellingen na: het bevorderen van inzicht in zichzelf, in het seksueel 

grensoverschrijdend gedrag en in de gevolgen hiervan voor alle betrokkenen, het verhogen van de 

levenskwaliteit door te werken met persoonlijke mogelijkheden en het bevorderen van zelfcontrole en 

vaardigheden om met stressvolle situaties om te gaan.  

Het team richt zich naar personen die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben gesteld en 

hierdoor in aanraking zijn gekomen met justitie. Daarnaast kunnen personen die problemen hebben 

met seksueel grensoverschrijdend gedrag ook op eigen initiatief of via verwijzing van andere justitiële 

instanties in dit team terecht. Minderjarigen vanaf 12 jaar die seksueel grensoverschrijdend gedrag 

hebben gesteld of dreigen te stellen, kunnen eveneens terecht binnen dit team. Voor de minderjarigen 

is er een specifiek jongerenprogramma uitgewerkt.  
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2 VERTALING VAN HET HANDELINGSPLAN NAAR DE 

STAGEPLAATS  

In dit hoofdstuk beschrijf ik welk handelingsplan ik heb gekozen en heb toegepast op mijn stage. 

Daarna motiveer ik mijn keuze en geef ik een overzicht van de doelstellingen die ik met dit 

handelingsplan wil nastreven. Tot slot ik bespreek ik de mogelijke meerwaarde van het 

handelingsplan.  

2.1 Handelingsplan  

Tijdens mijn stage heb ik binnen de verschillende teams gewerkt, maar de nadruk lag vooral op het 

gezins –en relationeel welzijnsteam. Het handelingsplan dat ik gekozen heb, heeft mij de mogelijkheid 

gegeven om een grotere bijdrage te leveren in het vormingsteam, vermits het uitwerken en geven van 

een vormingssessie tot de doestellingen en taken van het vormingsteam behoort. Ik heb mijn 

eindwerk dus gemaakt in functie van het vormingsteam en dit moet ook vanuit het kader van dit team 

bekeken worden.  

Ik heb gekozen voor een vormingssessie als handelingsplan. Vanuit het CGSO wordt er vorming 

gegeven in verband met seksualiteit, relaties en gevoelens. Een vorming rond nieuw samengestelde 

gezinnen past ook binnen het thema relaties en gevoelens.  

Het handelingsplan dat ik samen met mijn andere groepsleden beschreven heb in het eerste deel, heb 

ik gedeeltelijk een andere invulling gegeven. De vormingssessie als handelingsplan uit het theoretisch 

gedeelte is bedoeld voor kinderen, jongeren of volwassenen die in een nieuw samengesteld gezin 

leven. Ik heb ervoor gekozen om een vormingssessie over nieuw samengestelde gezinnen te 

ontwikkelen, maar hierbij zal ik me niet enkel richten naar kinderen uit nieuw samengestelde 

gezinnen, maar naar kinderen van het zesde leerjaar. Hierdoor verbreed ik de vorming naar kinderen 

uit alle mogelijke gezinsvormen. Dit levert een extra dimensie op, vermits kinderen van elkaar veel 

kunnen leren en ervaringen kunnen uitwisselen over hun gezin of mogelijke gezinsvormen. In het 

kader van het hoofdthema van dit eindwerk, nieuwe samenlevingsvormen, lijkt het me zinvol om 

naast het nieuw samengesteld gezin eveneens andere gezinsvormen zoals eenoudergezinnen, 

adoptiegezinnen, pleeggezinnen bespreekbaar te stellen bij kinderen indien hier tijdens de 

vormingssessies aanleiding toe wordt gegeven of indien de kinderen hieromtrent vragen hebben. 

Door me te richten naar kinderen uit alle mogelijke gezinsvormen en door de uitwisseling van 

ervaringen bestaat deze mogelijkheid.  

Ik wil in de volgende twee alinea’s motiveren waarom ik me met deze vormingssessie richt naar alle 

kinderen en niet enkel naar kinderen uit nieuw samengestelde gezinnen. Daarnaast wil ik de reden 

aangeven waarom ik heb gekozen om te werken met kinderen van het zesde leerjaar.  

Aangezien er steeds meer echtscheidingen zijn en het nieuw samengesteld gezin steeds meer zal 

voorkomen, vind ik het zinvol om alle kinderen informatie te geven over dit thema en dus niet enkel 

kinderen uit nieuw samengestelde gezinnen. Ten eerste krijgen kinderen informatie die van toepassing 
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kan zijn als ze ermee geconfronteerd worden in hun eigen situatie en weten waar ze terecht kunnen 

met vragen en problemen. Ten tweede vind ik het ook zinvol dat andere kinderen een zicht hebben 

op wat een nieuw samengesteld gezin is en dat dit thema bespreekbaar is. Ten derde is het ook 

mogelijk dat kinderen in de toekomst geconfronteerd worden met echtscheiding en/of een nieuw 

samengesteld gezin, waardoor deze vorming ook een preventieve functie kan hebben.  

De reden waarom ik me met deze vorming richt naar kinderen uit het zesde leerjaar is dat kinderen 

van deze leeftijd over het algemeen over de mogelijkheid beschikken om verbanden te leggen en 

ervaringen uit te wisselen in tegenstelling tot jongere kinderen. De reden waarom ik heb gekozen 

voor lagerschoolkinderen en niet voor jongeren uit het secundair onderwijs is omdat het voor mezelf 

een uitdaging vormt en omdat ik het boeiend vind om met kinderen te werken. Daarnaast kom ik in 

de individuele hulpverlening op stage reeds in contact met jongeren, maar niet met kinderen. Doordat 

ik de vormingssessie richt naar kinderen, krijg ik de kans om ook met deze doelgroep ervaring op te 

doen. Dit neemt echter niet weg dat een vormingssessie voor kinderen en jongeren van andere 

leeftijden eveneens zinvol kan zijn. 

De vormingssessie bestaat uit verschillende werkvormen zodat er op een speelse en aangename 

manier rond het thema nieuw samengestelde gezinnen gewerkt kan worden, ondanks het feit dat het 

een gevoelig thema kan zijn voor de kinderen. De vorming bestaat uit een éénmalige sessie van 

ongeveer twee uur. Als bijlage vind je het draaiboek van de vormingssessie, waarin het volledige 

programma van de sessie uitgewerkt is.  

Ik heb hier een algemeen overzicht gegeven van het handelingsplan waarvoor ik heb gekozen. In het 

volgende gedeelte geef ik mijn motivatie voor de keuze van dit handelingsplan.  

2.2 Motivatie keuze vormingssessie  

Er zijn verschillende redenen waarom ik heb gekozen voor een vormingssessie over nieuw 

samengestelde gezinnen voor kinderen. Ten eerste was het voor mezelf een uitdaging om rond het 

seminariethema een vormingssessie uit te werken en deze ook te geven aan kinderen. Hiermee kan ik 

zowel iets leren over het uitwerken van een vormingssessie als over het organiseren en geven van een 

vorming.  

Ten tweede kan ik ook ervaring opdoen in het werken met kinderen. Dit is een doelgroep die me 

sterk aanspreekt en deze vormingssessie biedt mij de mogelijkheid om op een aangename manier met 

kinderen te werken rond het thema nieuw samengestelde gezinnen.   

Een derde reden voor mijn keuze is dat het uitwerken een vormingssessie past binnen de werking van 

de stageplaats, vermits er vormingen rond het thema relaties en gevoelens worden gegeven en het 

onderwerp nieuw samengestelde gezinnen kadert eveneens hierbinnen. Bovendien kon ik met de 

uitwerking van dit handelingsplan iets nieuws leveren aan de stageplaats. 

Ten vierde vind ik het belangrijk dat alle kinderen informatie krijgen over nieuw samengestelde 

gezinnen en dat dit bespreekbaar wordt gesteld. Vermits het een thema is dat in de toekomst meer 

kinderen zal treffen, vind ik het vanuit informatief en preventief oogpunt belangrijk om te bespreken. 
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Daarnaast kan het voor kinderen die reeds in een nieuw samengesteld gezin leven een beter zicht 

bieden op hun gezin of op de diensten waar ze terecht kunnen met vragen of problemen. Ik vind het 

belangrijk dat kinderen verschillende gezinsvormen leren kennen.  

En tot slot heb ik door het opzetten van deze vorming een bijdrage kunnen leveren aan de kinderen 

en de scholen rond een actueel thema, waarmee zowel de kinderen als de leerkrachten regelmatig 

geconfronteerd worden.  

Naast de motivatie voor mijn keuze wil ik ook de doestellingen aangeven die ik met dit 

handelingsplan zal nastreven. Dit bespreek ik in het volgende deel.  

2.3 Doelstellingen  

De doelstellingen die ik wil bereiken zijn ingedeeld in de doelstellingen die ik beoog met de 

vormingssessie en doelstellingen die ik voor mezelf heb gesteld en die ik wil nastreven.  

2.3.1 Doelstellingen van de vormingssessie  

 Kinderen informatie geven over echtscheiding en nieuw samengestelde gezinnen en waar ze 

terecht kunnen indien ze vragen of problemen hebben met betrekking tot hun gezin. 

 Kinderen laten nadenken over het thema nieuw samengestelde gezinnen. 

 Kinderen door middel van voorbeelden of situaties inzicht geven in nieuw samengestelde 

gezinnen.  

 Het thema echtscheiding en nieuw samengestelde gezinnen bespreekbaar maken bij kinderen. 

 Ruimte en een veilige openheid creëren om over de eigen gezinssituatie na te denken en te 

praten. 

 Kinderen de mogelijkheid bieden om over hun gezinssituatie te vertellen en vragen te stellen met 

betrekking tot hun gezin en hen hierbij ondersteuning bieden. 

 Ervaringen van kinderen uit verschillende gezinsvormen uitwisselen. 

 Door het bespreken van het thema in klasgroep de kinderen meer mogelijkheden bieden om dit 

thuis of met vertrouwenspersonen te bespreken. 

2.3.2 Doelstellingen voor mezelf  

Kennis  

 Inzicht krijgen in het uitwerken en geven van een vormingssessie.  

 

Vaardigheden  

 Een groep kinderen op een goede en speelse manier informeren en begeleiden rond het thema 

echtscheiding en nieuw samengestelde gezinnen.  
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 Een correct en duidelijk antwoord kunnen geven op vragen van kinderen in verband met nieuw 

samengestelde gezinnen en de nodige uitleg hierbij geven.  

 Inspelen op de ervaringen en het verhaal van de kinderen, waardoor er een gesprek kan 

ontstaan, maar erover waken dat kinderen niet te veel vertellen in de groep waarvan ze later spijt 

hebben.  

Houding 

 Open staan voor alle kinderen en iedereen de kans geven om een inbreng te doen tijdens de 

vorming. 

 Respect hebben voor de ervaringen en de meningen van de kinderen omtrent het thema nieuw 

samengestelde gezinnen.  

2.3.3 Situering van de doelstellingen van de vorming binnen de doelstellingen van het 

vormingsteam 

De eerste doelstelling van het vormingsteam, voorkomen dat mensen in probleemsituaties terecht 

komen, kan ik voor een gedeelte ook waarmaken met deze vormingssessie. Ik tracht informatie te 

geven aan alle kinderen, waardoor ze zich een beeld kunnen vormen over nieuw samengestelde 

gezinnen en weten waar ze terecht kunnen met vragen en problemen. Op deze manier werk ik aan 

informatieoverdracht en tracht ik het thema bespreekbaar te stellen. Daarnaast heeft deze vorming 

ook een preventieve functie voor kinderen die in de toekomst eventueel met dit thema in aanraking 

zullen komen. 

De tweede doelstelling die het vormingsteam nastreeft, een zo groot mogelijke doelgroep bereiken 

waarbij vooral gemikt wordt op jongeren, wil ik met de vorming over nieuw samengestelde gezinnen 

eveneens nastreven. Hierbij moet ik wel de opmerking maken dat ik wegens de beperkte periode van 

de stage de vorming slechts in vier lagere scholen kon aanbieden. Daarnaast heb ik me ook enkel 

gericht op kinderen van het zesde leerjaar, terwijl het voor andere leeftijdsgroepen ook zinvol is. Deze 

twee aspecten zorgen ervoor dat de doelgroep die ik heb kunnen bereiken beperkt is. De doelgroep 

waarop ik me heb gericht, namelijk het zesde leerjaar behoort wel tot de doelgroep waar het 

vormingsteam mee werkt. Dus dit gedeelte past binnen hun doelstellingen.  

2.4 Meerwaarde van het handelingsplan  

2.4.1 Meerwaarde voor de stageplaats 

Het vormingsteam biedt vormingen aan met betrekking tot seksualiteit, relaties en gevoelens. Een 

vorming over nieuw samengestelde gezinnen past binnen het thema relaties en gevoelens en dus 

binnen het concept wat zij aanbieden. Het team werkt in hun vormingen voor een stuk ook rond 

echtscheiding. Er is echter niet voldoende tijd beschikbaar in hun vormingsprogramma om uitgebreid 

op dit thema in te gaan. Daarnaast beschikken ze ook niet over de nodige tijd en middelen om 

hierover een vormingssessie uit te werken en te geven.  
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Het is interessant voor het team dat er een aparte vorming wordt uitgewerkt, want echtscheiding en 

nieuw samengestelde gezinnen zijn thema’s waar zij tijdens hun vormingen vaak mee geconfronteerd 

worden. Hierdoor krijgen ze de mogelijkheid om een stuk uit de vorming over nieuw samengestelde 

gezinnen te gebruiken in hun vormingen. Daarnaast hebben ze hierdoor een draaiboek ter 

beschikking indien er specifieke vragen zijn naar vormingen rond dit thema.  

Binnen het onthaal van het CGSO is momenteel een veranderingsproces bezig waarbij de 

eerstelijnswerking en het onthaal verder uitgebouwd worden. Er zijn informatiemappen aangelegd 

waarin er informatie verzameld wordt over allerlei thema’s, waaronder ook het thema echtscheiding 

en het thema samenlevingsvormen. De vormingssessie over nieuw samengestelde gezinnen past 

binnen beide thema’s. De informatie van deze mappen is beschikbaar voor alle personen die rond 

bepaalde onderwerpen informatie zoeken.  

Het draaiboek van de vormingssessie kan aan deze mappen toegevoegd worden en  is hierdoor 

beschikbaar personen die informatie nodig hebben rond dit thema. Hierdoor kan ik voor het onthaal 

een meerwaarde kan leveren, maar ook voor de personen die deze informatie zullen raadplegen. 

Het handelingsplan dat ik heb uitgewerkt biedt voor mijn stageplaats dus een dubbele meerwaarde, 

voor het vormingsteam en voor het onthaal van het CGSO.  

2.4.2 Meerwaarde voor de kinderen 

Het hoofddoel van de vormingssessie is een bijdrage leveren voor de kinderen rond het thema nieuw 

samengestelde gezinnen. Vermits er steeds meer kinderen worden geconfronteerd met echtscheiding 

en nieuw samengestelde gezinnen kan een vormingssessie gericht naar kinderen een meerwaarde 

bieden voor hen. Kinderen krijgen informatie over dit thema en via verschillende werkvormen wordt 

het thema bespreekbaar gemaakt. Een vormingssessie kan enerzijds een meerwaarde bieden voor 

kinderen die in een nieuw samengesteld gezin wonen, omdat ze informatie krijgen en een beter zicht 

kunnen krijgen op hun eigen situatie. Anderzijds kan het ook een positieve bijdrage leveren aan 

kinderen die in een kerngezin of in een andere gezinsvorm leven omdat zij informatie krijgen over het 

thema en een zicht krijgen op andere mogelijke gezinsvormen en indien zij in de toekomst zelf 

geconfronteerd worden met dit thema of indien dit in een nabije omgeving voorvalt kunnen ze dit 

beter plaatsen. 

Door deze vormingssessie kan er een uitwisseling plaatsvinden van de ervaringen van de kinderen. 

Dit zorgt ervoor dat ze een ruimer beeld krijgen op de gezinsvormen die voorkomen in de huidige 

samenleving. Daarnaast krijgen alle kinderen informatie over diensten waar ze terecht kunnen indien 

ze met vragen over problemen zitten omtrent hun gezin, dit lijkt me eveneens zinvol voor alle 

kinderen.  

2.4.3 Meerwaarde voor de school 

Deze vorming kan ook een meerwaarde hebben voor de scholen. Ze krijgen de mogelijkheid om in te 

gaan op een vormingsaanbod rond een erg actueel thema waar veel kinderen mee geconfronteerd 
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worden en dus ook de leerkrachten die vanuit de school mee instaan voor een deel van de opvoeding 

van de kinderen. Voor de school en de leerkrachten biedt deze vorming een mogelijkheid om dit 

thema te introduceren op school en bespreekbaar te maken met de kinderen. Daarnaast is het ook 

mogelijk dat ze in de toekomst het thema zelf verder kunnen opnemen met de kinderen. 

2.4.4 Meerwaarde voor mezelf  

De meerwaarde die de toepassing van dit handelingsplan biedt voor mezelf heb ik reeds eerder kort 

aangehaald. Ten eerste krijg ik de mogelijkheid om bij te leren over het uitwerken, organiseren en het 

geven van een vormingssessie. Daarnaast kan ik ook ervaring opdoen in het werken met groepen en 

specifiek in het werken met kinderen. Ik ervaar de uitwerking en het geven van de vormingen als een 

verrijking van mijn stage, omdat ik naast de individuele hulpverlening ook met groepen kan werken.  
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3 UITVOERING VAN HET HANDELINGSPLAN  

In het vorige hoofdstuk heb ik een beschrijving gegeven van het handelingsplan dat ik heb gekozen. 

In dit hoofdstuk bespreek ik hoe ik tot dit handelingsplan ben gekomen en welke stappen ik heb 

genomen om dit handelingsplan uit te voeren. Tot slot beschrijf ik ook welke bruikbaarheid het 

handelingsplan heeft voor de toekomst.   

3.1 Stap 1: ideeën bespreken met mijn stagebegeleidster en het 

vormingsteam 

Vanaf de eerste week van mijn stage ben ik gestart met het nadenken over een mogelijke toepassing 

van een handelingsplan. Mijn voorkeur ging vanaf het eerste ogenblik uit naar een vormingssessie. Ik 

heb dit eerst besproken met mijn stagebegeleidster en zij was heel enthousiast hierover.   

Het moest praktisch gezien ook haalbaar zijn. Daarom ben ik niet te lang bij de pakken blijven zitten 

en heb ik in het vormingsteam toegelicht waarover het seminarie handelde, wat de bedoeling van het 

eindwerk is en welke mijn ideeën hieromtrent waren. Het vormingsteam was eveneens enthousiast 

over een vormingssessie over nieuw samengestelde gezinnen, vermits het past binnen de thema’s 

waarrond zij vorming geven.  

We zijn gestart met brainstormen over een vormingssessie en uiteindelijk heb ik besloten om een 

vorming te geven over nieuw samengestelde gezinnen aan het zesde leerjaar. Daarnaast hebben we 

ook de praktische zaken samen besproken, zoals welke scholen staan er open voor dit thema 

bespreekbaar te maken, welke klasgroepen lijken interessant en haalbaar om mee te werken en welke 

data zijn mogelijk opdat er iedere keer een vormingswerker kan meegaan als ondersteuning tijdens de 

vorming. Het team heeft me een aantal scholen doorgegeven waarmee ik contact kon opnemen in 

verband met de vormingssessie. De scholen die ik gecontacteerd heb zijn scholen waar het 

vormingsteam ook vormingen gaat geven.  

Deze stap heeft twee tot drie weken in beslag genomen. De start was gemaakt en ik was heel 

enthousiast, het was voor mij een uitdaging om te starten met het contact leggen met de scholen en 

om de vorming inhoudelijk uit te werken.  

3.2 Stap 2: contact leggen met scholen en de vorming aanbieden  

Het contact leggen met de scholen en het aanbieden van de vormingssessie is vlot verlopen. Ik heb in 

totaal vier lagere scholen gecontacteerd en de vormingssessie aangeboden. Ik heb gekozen voor vier 

klassen, zodat ik ervaring kon opdoen met verschillende groepen en ook kon vergelijken hoe de 

vorming ervaren wordt. Daarnaast moest het ook haalbaar zijn om de vorming uit te werken en te 

gaan geven en voldoende tijd te kunnen besteden aan mijn andere taken op stage.  
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Op het moment van het contact leggen, had ik enkel een globaal plan in gedachten over de inhoud 

van de vormingssessie, de concrete uitwerking moest nog volgen. Ik heb de scholen kort toegelicht 

wie ik was, in welk kader deze vormingssessie uitgewerkt wordt en wat de doelstelling van de 

vormingssessie is. De scholen stonden meteen open voor een vormingssessie over nieuw 

samengestelde gezinnen, vermits dit een thema is waarmee ze regelmatig geconfronteerd worden en 

in de toekomst zal dit zeker ook het geval zijn. De betrokken leerkrachten en directie hebben het 

vervolgens besproken en de vier gecontacteerde scholen hebben allemaal toegezegd.  

Ik was heel tevreden, want ik had immers zekerheid dat ik mijn vorming in een aantal scholen kon 

gaan geven. Mijn enthousiasme groeide hierdoor nog sterker. Ik ben dan ook direct gestart met de 

concrete uitwerking van de vormingssessie, dit bespreek ik verder in het volgende punt.  

3.3 Stap 3: draaiboek uitwerken en bespreken  

De uitwerking van het draaiboek heeft heel wat tijd gekost, maar ik heb er met plezier aan gewerkt en 

heb er ook een aantal zaken uit kunnen leren. Ik bespreek hier de verschillende fasen die ik heb 

doorlopen.  

Fase 1: informatie verzamelen 

De voorbereidende fase om te kunnen beginnen aan het uitwerken van de vormingssessie, was het 

verzamelen van informatie. Ik heb verschillende bronnen gebruikt voor het maken van het draaiboek. 

Ik geef hier een overzicht.  

Ten eerste ben ik naar het steunpunt opvoedingsondersteuning geweest, vermits zij beschikken over 

een vormingspakket over nieuw samengestelde gezinnen. Er werd in hoofdstuk 5 van het eerste deel reeds een 

korte beschrijving gegeven over dit pakket. Het pakket bestond uit drie delen: een vorming voor 

volwassenen, één voor jongeren en één voor kinderen. Deze vormingen zijn echter enkel gericht op 

mensen die in een nieuw samengesteld gezin leven. Aangezien ik me wou richten op kinderen uit alle 

mogelijke gezinnen, was het niet bruikbaar voor mijn draaiboek. Toch heb ik ideeën kunnen opdoen 

over de manier waarop je zo’n thema kan aanpakken, welke dingen er besproken worden en op welk 

niveau de vorming moet gemaakt worden opdat  kinderen het kunnen begrijpen.  

Ten tweede heb ik in de bibliotheek gezocht naar boeken over echtscheiding en nieuw samengestelde gezinnen 

die geschreven zijn voor kinderen. Ik heb een heel interessant boek gevonden wat ik heb gebruikt 

voor de uitwerking van de vorming. De titel van het boek is ‘Kinderen en echtscheiding’ (Driesen, 

2002) en het gaat over een jongen van twaalf jaar die zijn gedachten en gevoelens beschrijft bij de 

echtscheiding van zijn ouders en bij de vorming van een nieuw samengesteld gezin. Bij elk stuk uit het 

dagboek staan er vraagjes bij voor de verwerking van het verhaal en vraagjes over de persoonlijke 

situatie van het kind dat het boek leest. Ik heb dit boek gelezen en verschillende stukken hieruit 

samengevoegd tot één verhaal. Daarbij heb ik dan een aantal vraagjes uit het boek overgenomen en er 

zelf nog een aantal bij opgesteld. Dit boek geeft op een realistische en herkenbare manier weer hoe 

een kind zich kan voelen. Het boek heeft ervoor gezorgd dat ik me kon inleven in een kind dat 

echtscheiding meemaakt of in een nieuw samengesteld gezin woont. Bovendien worden de 



Nieuw samengestelde gezinnen   191 

 

gebeurtenissen op een positieve manier benaderd, wat eveneens interessant is, omdat ik op deze 

manier de negatieve aspecten van een nieuw samengesteld gezin ook positief kan benoemen.  

Daarnaast heb ik nog een boek gelezen over echtscheiding, geschreven voor kinderen: ‘Als je ouders 

uit elkaar gaan’ (Mitchell, 1982). De reden voor het lezen van dit boek was om te leren op welke 

manier de thema’s echtscheiding en nieuw samengestelde gezinnen uitgelegd worden aan kinderen. 

Het was voor mij zoeken om op het niveau van kinderen van het zesde leerjaar iets uit te werken en 

dit boek heeft me hierbij wel een steun gegeven, zodat ik een voorbeeld had om me op te baseren 

tijdens de vormingssessie. 

Als derde heb ik gebruik gemaakt van informatie over echtscheiding en nieuw samengestelde gezinnen uitgegeven 

door de kinderen –en jongerentelefoon. Zij beschikken over lesvoorbereidingen voor het basisonderwijs en 

de eerste graad van het middelbaar rond echtscheiding (Degrande, Jacobs, z.j.) en over twee 

brochures: ‘Kinderen over echtscheiding’ (KJT, 1996) en ‘Hallo met Janssens – Peters – Desmet, 

over het leven in een nieuw samengesteld gezin’(KJT, z.j.). De informatie heeft heel wat ideeën 

opgeleverd voor het uitwerken van het draaiboek. Het heeft me geholpen bij het zoeken naar 

mogelijke werkvormen en naar het niveau waarop deze moeten uitgewerkt worden voor kinderen van 

het zesde leerjaar. Daarnaast heeft het me ook geholpen om een aantal stellingen te maken, vermits in 

deze informatie veel uitspraken van kinderen voorkomen. Ik ben steeds proberen te vertrekken 

vanuit de leefwereld van het kind.  

Fase 2: uitwerken van het draaiboek en bespreking 

Na het verzamelen en lezen van deze informatie kon het uitwerken van het draaiboek beginnen. Het 

ontwerpen van een eerste versie van het draaiboek was geen eenvoudige opdracht, maar het is over 

het algemeen vlot verlopen. Ik heb deze eerste versie met het vormingsteam besproken en aan hen 

gevraagd of ze me feedback wilden geven hierover.  

Na deze bespreking heb ik mijn draaiboek aangepast en verder verfijnd aan de hand van hun 

bemerkingen. Na een tweetal weken heb ik de tweede versie met hen besproken. Hierover heeft het 

vormingsteam, naast een aantal kleine details, heel positieve opmerkingen gegeven, want ze vonden 

dat de vorming heel goed was uitgewerkt en geloofden voor honderd procent in mij. Dit heeft me een 

goed gevoel gegeven en een gezonde portie zelfvertrouwen om over te gaan naar de volgende stap, 

namelijk de vormingssessies geven aan de kinderen.  

Wat heb ik geleerd? 

In het begin van dit punt heb ik aangehaald dat ik veel heb geleerd uit het uitwerken van een 

vormingssessie, vandaar dit ik hier ook wil beschrijven wat ik geleerd heb en waarom ik dit belangrijk 

vind voor mezelf als hulpverlener. 

Ten eerste heb ik veel geleerd over het uitwerken van een vormingssessie. Vermits je als maatschappelijk 

werker in de uitoefening van je beroep ook geconfronteerd kan worden met de vraag naar vorming 

rond een bepaald thema vind ik het heel zinvol en leerrijk dat ik deze ervaring heb kunnen opdoen. 

Daarnaast worden er in de sociale sector ook regelmatig projecten opgestart. In functie hiervan lijkt 
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me de kennis en ervaring die ik heb opgedaan met het uitwerken van een vorming eveneens zinvol. Je 

kan een vormingssessie immers ook bekijken als een soort project.  

Een tweede element dat ik geleerd heb is op welke manier en op welk niveau je met kinderen van het  

zesde leerjaar kan werken. Als maatschappelijk assistent lijkt me deze kennis belangrijk, omdat het 

ook mogelijk is dat je in de hulpverlening met kinderen gaat werken. Het werken met kinderen vereist 

vaak een andere taal en aanpak. Deze ervaring in verband het uitwerken van een vormingssessie heeft 

me een beter beeld gegeven hoe je met kinderen kan werken en hoe je iets kan aanpassen aan hun 

niveau.  

3.4 Stap 4: vormingssessies geven  

De stap die nu volgt is de vormingssessie geven aan de kinderen in de vier basisscholen. Ik beschrijf 

in dit deel kort de opbouw van de vormingssessie. Als bijlage vind je het draaiboek van de 

vormingssessie waarin de verschillende onderdelen van de sessie uitgebreid besproken worden.   

De vormingssessie bestaat uit verschillende onderdelen die samen één geheel vormen. Er wordt 

steeds gestart met een kennismaking waarbij zowel de begeleider als de kinderen zichzelf voorstellen. 

Dit wordt gedaan aan de hand van een bol garen die naar iedereen om de beurt gegooid wordt en 

diegene die de bol heeft mag zichzelf voorstellen. Wanneer iedereen aan de beurt is geweest ontstaat 

er een spinnenweb. Deze web symboliseert de ‘verbondenheid’ tussen de kinderen onderling en de 

kinderen en de begeleider. Vermits het thema nieuw samengestelde gezinnen een gevoelig thema kan 

zijn is het noodzakelijk dat er een zekere verbondenheid en veiligheid bestaat. Na de kennismaking 

worden er een aantal afspraken gemaakt met de kinderen waaraan iedereen zich moet houden, zodat 

de vormingssessie vlot en aangenaam kan verlopen.  

Na de kennismaking en afspraken start de vorming rond nieuw samengestelde gezinnen. De eerste 

activiteit is het lezen van een verhaal over Thomas, een jongen van twaalf jaar waarvan de ouders 

gescheiden zijn en de moeder een nieuw samengesteld gezin heeft gevormd. Dit verhaal sluit aan bij 

de leefwereld van een kind uit het zesde leerjaar, vermits Thomas ook in deze leeftijdscategorie valt. 

Alle kinderen mogen om de beurt een stukje uit het verhaal voorlezen. Daarna wordt het verhaal 

besproken in de klasgroep. De begeleider heeft een aantal richtvragen om een gesprek op gang te 

brengen. Deze vragen hebben zowel betrekking op het verhaal als op eigen mening omtrent bepaalde 

aspecten van nieuw samengestelde gezinnen. Door de bespreking van dit verhaal krijgen de kinderen 

inzicht in een nieuw samengesteld gezin en kan er vanuit het verhaal overgegaan worden naar eigen 

ervaringen of meningen rond het thema.  

In het volgende onderdeel van de sessie geeft de begeleider de kinderen informatie over echtscheiding 

en nieuw samengestelde gezinnen, waarbij er vertrokken wordt vanuit het verhaal. De uitleg wordt 

gegeven aan de hand van de stamboom van het gezin van Thomas die op het bord getekend wordt. 

Hierbij worden een aantal begrippen uitgelegd zoals stiefmoeder –of vader, stiefkinderen, stiefbroers 

–en zussen, halfbroer –en zussen. Daarnaast wordt er ook kort ingegaan op echtscheiding, wat dit kan 

betekenen voor een kind en wat de vorming van een nieuw samengesteld gezin met zich meebrengt. 

Tot slot wordt er duidelijk aangegeven dat het belangrijk is om met elkaar te praten over het nieuwe 

gezin en indien het kind het moeilijk heeft met de scheiding en de vorming van een nieuw gezin mag 
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het ook met een vertrouwenspersoon hierover praten. De kinderen krijgen ook de mogelijkheid om 

tijdens de uitleg vragen te stellen.  

Na de informatie over echtscheiding nieuw samengestelde gezinnen wordt er overgegaan tot het 

bespreken van een aantal stellingen omtrent deze twee thema’s. De begeleider leest een stelling voor 

en de kinderen mogen hierop reageren en hun mening geven over de stelling. De begeleider speelt in 

op wat de kinderen vertellen, zodat er een groepsgesprek – of discussie ontstaat rond dit thema. Er 

wordt indien nodig ook de verder uitleg gegeven of indien kinderen vragen hebben over bepaalde 

aspecten die aan bod komen en met het thema te maken hebben.  

Na de stellingen wordt er informatie gegeven over enkele diensten waar de kinderen terecht kunnen 

indien ze vragen of problemen hebben met betrekking tot hun gezin of over andere onderwerpen. Er 

wordt uitleg gegeven over het CGSO, de kinderen –en jongerentelefoon en het JAC. De kinderen 

hebben tijdens de vormingssessies over seksualiteit, relaties en gevoelens die het vormingsteam heeft 

gegeven ook reeds informatie gehad over het CGSO en de kinderen –en jongerentelefoon, dus deze 

informatie wordt herhaald en eventuele vragen worden beantwoord. Ze krijgen ook een folder van de 

kinderen –en jongerentelefoon en van het JAC. Het kaartje van het CGSO krijgen ze steeds tijdens de 

vorming die het vormingsteam komt geven. De kinderen krijgen tot slot ook een boekenlijst met 

boeken voor hun leeftijd die gaan over echtscheiding en nieuw samengestelde gezinnen.  

De vormingssessie wordt afgesloten met een evaluatie door de kinderen. De kinderen krijgen een 

evaluatieformulier dat ze moeten invullen. Per onderdeel van de sessie mogen ze een gezichtje 

aanduiden dat overeenkomt met wat zij ervan vonden en ze mogen er ook iets bijschrijven. Daarnaast 

mogen ze ook aangegeven hoe ze de vorming in het algemeen ervaren hebben en hoe ze zich voelden 

tijdens de vorming. Tot slot mag ieder om de beurt in de groep kort vertellen wat hij/zij van de 

vormingssessie vond.   

Ik heb hier een algemeen beeld gegeven van het verloop van de vormingssessie, voor een meer 

gedetailleerde bespreking verwijs ik nogmaals naar de bijlage. Na het uitwerken van het draaiboek was 

ik was heel benieuwd hoe de vormingen zouden verlopen en naar het resultaat ervan. Deze stap was 

zowel voor het draaiboek van de vorming dat ik heb uitgewerkt als voor mezelf als begeleider van een 

groep een test. Ik wil dan ook voldoende aandacht schenken aan de evaluatie van de vormingen. Dit 

zal ik in het volgende deel uitvoerig bespreken.  

3.5 Stap 5: evaluatie van de vormingssessies 

De evaluatie van de vormingssessies vind ik een heel belangrijk gedeelte, omdat ik hier informatie 

teruggekoppeld krijg over de vormingssessie. De evaluatie is opgesplitst in twee delen, ten eerste een 

evaluatie van de vormingssessie en mezelf als begeleider. Deze evaluatie bevat bedenkingen die ikzelf 

heb gemaakt en aandachtspunten die heb meegekregen vanuit het vormingsteam. Ten tweede is er 

een evaluatie van de vorming door de kinderen.  

Met de evaluatie beoog ik drie doelstellingen. Ten eerste het verzamelen van informatie over het 

verloop en de verschillende onderdelen van de vormingssessie en hoe de vorming ervaren wordt door 
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de kinderen. De tweede doelstelling is het verkrijgen feedback over mezelf als begeleider door de 

vormingswerker die de vorming heeft bijgewoond. Ten derde wil ik zelf na elke vorming reflecteren 

over het verloop van de vormingssessie, over mijn begeleidersgedrag en eventuele aandachtspunten 

voor mezelf opstellen. Door deze drie doelstellingen na te streven krijg ik de mogelijkheid om de 

vormingssessie aan te passen of bij te sturen aan de hand van de bemerkingen en om mezelf als 

begeleider van een groep te verbeteren. 

3.5.1 Evaluatie van de vormingssessie en mezelf als begeleider door mezelf en het 

vormingsteam  

In dit deel bespreek ik de evaluatie van de vier vormingssessies die ik gegeven heb. Ik evalueer de 

verschillende onderdelen van de sessie en mezelf als begeleider en eventuele aandachtspunten hierbij. 

Daarnaast bespreek ik ook in welke mate de vooropgestelde doelstellingen bereikt zijn.  

3.5.1.1 Evaluatie van de verschillende onderdelen  

Kennismaking en afspraken 

De kennismaking en het maken van de afspraken is in alle klassen goed verlopen. Ik heb mezelf 

duidelijk voorgesteld en ook gezegd waarom ik de vorming heb uitgewerkt. Daarnaast heb ik duidelijk 

aangegeven waarom een vormingswerker van het CGSO de sessie bijwoonde.  

In het draaiboek heb ik de symbolische verbondenheid van het spinnenweb beschreven nadat alle 

kinderen zich hebben voorgesteld. Tijdens de eerste vorming heb ik hierover niets gezegd, terwijl 

deze verbondenheid juist belangrijk is om rond het thema nieuw samengestelde gezinnen te werken. 

In de drie andere sessies heb ik hierover op een eenvoudige manier iets gezegd, zodat kinderen 

begrijpen waarom we op deze manier een kennismaking doen en zodat ook een zekere veiligheid kan 

ontstaan in de groep.  

Verhaal Thomas  

Het lezen en bespreken van het verhaal van Thomas is zeer goed verlopen tijdens de vier vormingen 

en ik denk dat het goed was om te starten met een verhaal, want dit spreekt de kinderen aan en ze 

krijgen direct een beeld van een nieuw samengesteld gezin. Daarnaast kunnen ze uit het verhaal en de 

bespreking ervan veel leren over verschillende elementen die voorkomen in een nieuw samengesteld 

gezin.  

In twee vormingen heb ik me sterk vastgehouden aan de richtvragen bij het verhaal die in het 

draaiboek beschreven staan. In het begin was het moeilijk om hiervan af te wijken. De meeste 

kinderen vertelden tijdens dit gedeelte ook weinig over henzelf of over zaken die ze kenden.  

Bovendien was het niet de bedoeling om hen hierin te forceren, vermits ze beschikken over de vrije 

keuze om iets te vertellen. Ik heb wel gemerkt dat ik meer los ben gekomen van deze richtvragen en 

ook gemakkelijker kon inspelen op hetgeen de kinderen vertelden, naarmate ik meerdere vormingen 

gegeven had.  
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Er was één klas waarbij ik me weinig of niet heb gehouden aan de richtvragen. Er werd vanuit de 

groep veel gezegd over nieuw samengestelde gezinnen en ze hebben veel ervaringen van zichzelf 

verteld of voorbeelden van gezinnen die ze kenden. De uitwisseling van ervaringen was hierdoor zeer 

sterk aanwezig tijdens deze sessie. Ik vind het goed dat er zoveel reacties en vragen kwamen vanuit de 

groep. Er was zelfs één leerling die voor het eerst in de klas zei dat ze in een nieuw samengesteld 

gezin woonde en dat ze een halfzus had. Ik denk dat er zeker voldoende veiligheid was in deze groep 

om dit thema te bespreken.  

Uitleg nieuw samengestelde gezinnen  

Ik vond dat de informatie die ik heb gegeven over nieuw samengestelde gezinnen heel goed. Ik denk 

dat ik een overzichtelijke voorstelling heb gemaakt op het bord en mijn uitleg hierbij was ook 

duidelijk. Dit hebben de kinderen in de evaluatie ook aangegeven. Ik vind dit een heel belangrijk 

onderdeel, omdat ik heb gemerkt dat kinderen met heel wat vragen komen. De visuele voorstelling 

maakt het voor hen concreter, waardoor ze ook meer over het thema kunnen nadenken en het 

kunnen begrijpen. Het is ook goed dat de stamboom en de uitleg gekoppeld is aan het verhaal, want 

dit zorgt ervoor dat ze zich een duidelijk beeld kunnen vormen van een nieuw samengesteld gezin.  

De kinderen stelden veel vragen in verband met stiefouders, stiefbroers of -zussen, halfbroers of  

-zussen, echtscheiding en de verblijfsregeling van de kinderen. Daarnaast stelden ze ook vragen in 

verband met adoptiegezinnen en pleeggezinnen. Ik vind het heel positief dat de kinderen zoveel 

vragen stelden, want dit beschouw ik als een teken dat ik hen aan het denken heb kunnen zetten over 

nieuw samengestelde gezinnen, maar ook over andere mogelijke gezinsvormen.  

Tijdens de sessies heb ik voldoende ruimte gegeven aan de kinderen om vragen te stellen. Het was 

niet altijd eenvoudig om direct een antwoord te formuleren op hun vragen, vooral in verband met 

adoptie en pleeggezinnen. De kinderen komen met heel concrete situaties en vragen hierbij. Ik heb na 

de sessie waarin deze vragen gesteld werden meer informatie opgezocht rond deze thema’s zodat ik 

hier in de toekomst goed op zou kunnen antwoorden. Ook de juridische regelingen rond 

echtscheiding heb ik voor iedere sessie grondig nagelezen om op eventuele vragen correct te 

antwoorden, vermits kinderen zich hierbij toch een aantal vragen stellen. De vragen van de kinderen 

rond echtscheiding en nieuw samengestelde gezinnen heb ik wel duidelijk kunnen beantwoorden.  

Ik heb in drie van de vier vormingssessies op het einde van de uitleg ook gevraagd of iemand in zijn 

eigen woorden kan uitleggen wat een nieuw samengesteld gezin is. Op deze manier kreeg ik een beter 

zicht of iedereen het begrepen had en konden de kinderen ook bij zichzelf nagaan of ze het begrepen. 

Bovendien kan ik eventueel fouten nog bijsturen en bijkomende informatie geven.  

Stellingen  

De bespreking van de stellingen was sterk afhankelijk van de groep. In een aantal groepen kwamen er 

veel reacties op de stellingen de kinderen konden zich ook goed inleven in de situaties. In andere 

groepen kwamen er niet zoveel reacties los bij de kinderen. Hierbij had ik het gevoel dat het voor hen 

moeilijk was om zich in te leven in een nieuw samengesteld gezin of in een echtscheidingssituatie, 

omdat het iets is wat ver van hen afstaat. Anderzijds kan het ook zijn dat er kinderen zijn die te 

maken hebben met echtscheiding of nieuw samengestelde gezinnen en hierover niets willen zeggen. 
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Dat is volledig hun keuze, want niemand wordt gedwongen om iets te zeggen tijdens de sessie. Tot 

slot is ook mogelijk dat er voor de kinderen niet voldoende veiligheid is in de groep om over deze 

gevoelige thema’s te praten.  

Door de stellingen concreter te maken aan de hand van een situatie en door middel van doorvragen, 

konden ze zich de situatie beter inbeelden en erop reageren. Dit doorvragen is een moeilijk aspect en 

ik wil mezelf hier zeker nog in versterken. Daarnaast wil ik ook nog verder leren om sterker en 

spontaner in te spelen op wat de kinderen zeggen.  

In de groepen waarbij er veel reacties kwamen heb ik (te) weinig stellingen kunnen bespreken. 

Doordat de kinderen bij vorige onderdelen of tijdens de stellingen veel vragen hadden of doordat er 

veel reacties kwamen op een stelling, heb ik minder stellingen aan bod kunnen laten komen. Ik vind 

het echter belangrijker om op vragen van kinderen in te gaan en hierop duidelijk te antwoorden. Ik 

denk dat een aantal stellingen diepgaand bespreken meer effect heeft dan veel stellingen waarop 

weinig reacties komen en waaruit kinderen weinig kunnen leren.  

De meeste kinderen konden zich goed een mening vormen bij de verschillende stellingen en er zijn 

heel wat meningen uitgewisseld. Ik heb geprobeerd om niet enkel de negatieve kanten van een nieuw 

samengesteld gezin aan bod te laten komen, maar het thema ook op een positieve manier te 

benaderen, zodat de kinderen een genuanceerder beeld krijgen.  

In één groep kwamen er tijdens de stellingen veel reacties en vragen naar hulpverleningsorganisaties 

zoals de kinderen –en jongerentelefoon en het CGSO. Ik denk dat de kinderen na deze stellingen 

zeker goed wisten waar ze terecht kunnen en dat het belangrijk is om over hun problemen te praten. 

Aangezien kinderen informatie geven waar ze terecht kunnen één van de doelstellingen van de 

vorming is, is dit zeker een belangrijk om hierop in de gaan. De kinderen hebben ook enkele keren 

gezegd dat voor sommige kinderen misschien moeilijk is om te praten over nieuw samengestelde 

gezinnen als ze het zelf meemaken. Ik wil hieruit onthouden dat je voorzichtig moet omspringen met 

het bespreken van dit thema en dat je kinderen zeker niet mag forceren. Ik denk dat ik tijdens deze 

sessie heel goed heb ingespeeld op hetgeen de kinderen verteld hebben en uitgebreid ben ingegaan op 

hun vragen. Het doel van de vormingssessie is in deze groep het best tot zijn recht gekomen. 

Een aantal kinderen hebben tijdens de bespreking van de stellingen ook aangegeven dat ze het zinvol 

vinden om over het thema nieuw samengestelde gezinnen een vormingssessie te krijgen, zowel voor 

kinderen die het zelf meemaken als voor de andere kinderen. Ik vind dit zeer positief dat kinderen 

deze opmerking zelf maken.  

Ik vond dit het moeilijkste onderdeel van het programma van de vormingssessie, omdat je hier moet 

luisteren, het gesprek in goed banen moet leiden en moet ingaan op wat kinderen aangeven en 

eventuele vragen beantwoorden. In twee groepen had ik ook de bedoeling van de stellingen meer 

moeten uitleggen, want dit was niet voor iedereen duidelijk.  

Ik heb kunnen ervaren dat deze werkvorm heel wat mogelijkheden biedt om het thema nieuw 

samengestelde gezinnen te bespreken, omdat de kinderen het belangrijk vinden om hun eigen mening 

te kunnen uiten. Door de stellingen komen er heel wat reacties los bij de kinderen, waardoor het 

thema uitgebreid besproken kan worden. Daarnaast kan je ook zorgen voor een genuanceerd beeld 

op het thema, omdat het van verschillende invalshoeken bekeken wordt.  
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Uitleg CGSO, JAC, kinderen –en jongerentelefoon, boekenlijst 

In sommige groepen is de uitleg over het CGSO, het JAC en de kinderen –en jongerentelefoon 

uitgebreid aan  bod gekomen, omdat de kinderen hierbij veel vragen hadden. In andere groepen was 

de uitleg iets korter, maar wel voldoende om te weten wat deze diensten doen en hoe ze er terecht 

kunnen.  

In één groep heb ik de uitleg heel snel gegeven, omdat er niet meer voldoende tijd overbleef. Ik vind 

het echter jammer dat ik het niet uitgebreider heb kunnen uitleggen, want het is heel belangrijk dat 

kinderen weten waar ze terecht kunnen. Het voordeel is wel dat de kinderen tijdens de vormingen van 

het CGSO in verband met seksualiteit en relaties reeds uitleg hadden gekregen over het CGSO en de 

kinderen -en jongerentelefoon, waardoor ze er toch al iets over weten. Het kan echter geen kwaad om 

deze informatie nog eens te herhalen. Ik moet proberen om de tijd beter in het oog houden, zodat ik 

aan alle onderdelen van de sessie voldoende tijd kan besteden.  

Evaluatie  

De evaluatie is in alle groepen goed verlopen. De kinderen hebben ruim de tijd gekregen om het 

evaluatieformulier in te vullen en om daarna in de groep algemeen te zeggen wat ze ervan vonden. 

Tijdens twee vormingssessies is de mondelinge evaluatie in groep niet meer aan bod gekomen, omdat 

er geen tijd meer voor was. Dit is echter niet zo erg vermits de schriftelijke evaluatie het meeste 

gegevens oplevert en het is belangrijker om hiervoor voldoende tijd te bieden.  

3.5.1.2 Evaluatie in functie van de doelstellingen  

 Doelstellingen van de vormingssessie  

In de verschillende onderdelen van de vorming zijn de doelstellingen die ik wilde bereiken met de 

vormingssessie allemaal aan bod gekomen. Zeker de kinderen infomeren, het bespreekbaar maken 

van het thema nieuw samengestelde gezinnen en de kinderen erover laten nadenken waren sterk 

aanwezig en zijn ruimschoots bereikt. De kinderen inzicht geven in een nieuw samengesteld gezin 

was ook heel duidelijk aanwezig, vermits ze ook zelf aangeven dat ze veel hebben bijgeleerd en nu 

meer zicht hebben op deze gezinnen. Daarnaast kunnen de kinderen zich ook beter inleven in de 

kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn of die in een nieuw samengestelde gezin leven. 

De doelstelling ‘kinderen de mogelijkheid bieden om over hun gezinssituatie te vertellen en vragen te 

stellen met betrekking tot hun gezin en hen hierbij ondersteuning bieden’ is minder aan bod 

gekomen. Er is in de verschillende groepen wel heel wat verteld over het eigen gezin of over 

voorbeelden van gescheiden of nieuw samengestelde gezinnen die ze kenden, maar de vragen die de 

kinderen stelden hadden niet zozeer betrekking op hun eigen gezin, maar waren meer algemeen. Deze 

vragen heb ik wel beantwoord. Toch is deze doelstelling daardoor niet minder bereikt. Misschien is 

het beter om de doelstelling te herformuleren waarbij de betrekking op het gezin iets minder aanwezig 

is, omdat dit al verregaand is en veel vertrouwen vereist gedurende een éénmalige vormingssessie, 

omwille van de gevoeligheid van het thema.  
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Ik vind het niet noodzakelijk om te vertellen over de eigen gezinssituatie, omdat dit erg gevoelig kan 

liggen voor een aantal kinderen. Daarnaast is het ook mogelijk dat het een thema is, waarmee ze 

helemaal niets te maken hebben, dus kunnen ze ook weinig ervaringen uitwisselen. Als kinderen 

duidelijk weten wat een nieuw samengesteld gezin is, wat er zich afspeelt en waar ze terecht kunnen 

voor vragen en problemen, dan denk ik dat het hoofddoel van de vorming zeker bereikt is.  

Er is één doelstelling die moeilijk te evalueren is: ‘door het bespreken van het thema in klasgroep de 

kinderen meer mogelijkheden bieden om dit thuis of met vertrouwenspersonen te bespreken’. Hier 

heb ik weinig zicht op, omdat dit zich afspeelt na de vorming. Maar ze weten in ieder geval wel waar 

ze terecht kunnen voor vragen en problemen indien ze dit toch niet met hun ouders of andere 

personen kunnen bespreken. Er is echter één groep waarvan ik denk dat een aantal kinderen na de 

vormingssessie zeker meer mogelijkheden hebben om deze thema’s met hun ouders of andere 

vertrouwenspersonen te bespreken, omdat ze veel vragen hadden over waar ze terecht kunnen met 

vragen of problemen en hier is tijdens de vorming uitgebreid op ingegaan.  

 Doelstellingen voor mezelf  

Ik denk dat alle doelstellingen die ik voor mezelf heb opgesteld behaald zijn tijdens de 

vormingssessies. De kinderen informeren omtrent nieuw samengestelde gezinnen en hen hierbij 

begeleiden is goed verlopen, dus deze doelstellingen zijn zeker bereikt. Ik heb op de meeste vragen 

correct en duidelijk kunnen antwoorden. Er waren een paar zeer concrete vragen in verband met 

adoptie of pleeggezinnen die moeilijker waren om te beantwoorden, maar ik heb dit toch kunnen 

opvangen.  

De doelstelling in verband met inspelen op ervaringen van kinderen was ook aanwezig, maar kan nog 

verder ontwikkeld worden. Ik heb gemerkt dat dit verbeterd is nadat ik een aantal vormingen heb 

gegeven en dit zal ook verder evolueren naarmate ik meer ervaringen zou kunnen opdoen met 

vorming geven. Ook volgens de vormingswerkers van het CGSO heeft dit vooral te maken met 

ervaring opdoen in het geven van vormingen.  

Tijdens de vormingssessie heb ik  er ook over gewaakt dat de kinderen niet te veel vertellen over hun 

eigen gezinssituatie, maar ik heb hierin niet moeten ingrijpen. De kinderen hebben heel wat dingen 

verteld, maar niet te veel. Ze hebben hier voor zichzelf duidelijk een grens in getrokken.  

Op gebied van mijn houding zijn de twee doelstellingen zeker bereikt. Ik denk dat ik een zeer open 

houding heb aangenomen en dat ik respect heb getoond voor de mening van alle kinderen. Ik heb dit 

gemerkt aan reacties die de kinderen noteren op het evaluatieformulier.  

Tot slot heb ik zeker meer inzicht gekregen in het geven van een vormingssessie en ik wil aan de hand 

van de feedback van de kinderen en de vormingswerkers mijn inzicht en vaardigheden hierin zeker 

nog versterken.  

Besluit  

Ik heb de toepassing van de vormingssessie in de vier groepen kunnen vergelijken en kunnen testen 

hoe groot de bruikbaarheid van de vorming is. Ik kan echter enkel besluiten dat de vormingssessies in 

de vier groepen heel goed verlopen zijn en zeer positief geëvalueerd kunnen worden. De beoogde 

doelstellingen zijn zeker tot hun recht gekomen. De verschillende werkvormen kunnen eveneens vlot 
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gebruikt worden en leiden tot een goed resultaat. Daarom heb ik heb het programma van de vorming 

niet aangepast of bijgestuurd na de vormingssessies. Ik heb echter gemerkt dat wanneer de kinderen 

zelf veel aanbrengen de beschikbare tijd van twee uur te kort is. De vorming over nieuw 

samengestelde gezinnen ligt voor sommige kinderen gevoelig, maar toch denk ik dat het programma 

van de vorming ervoor zorgt dat het onderwerp algemeen kan blijven en dat er voldoende rekening 

wordt gehouden met de gevoeligheid van het thema. Bovendien geven de kinderen een zeer goede 

beoordeling over de vormingssessie, ook diegenen die schreven dat het voor hen een moeilijk thema 

was. 

Tot slot wil ik nog vermelden dat de vormingswerkers van het CGSO heel tevreden zijn zowel over 

de uitwerking van de vormingssessie als over het geven ervan. Ik heb van hen zeer positieve feedback 

gekregen.  

3.5.2  Evaluatie van de vorming door de kinderen  

De evaluatie van de vormingssessies door de kinderen bespreek ik voor de vier scholen samen. Deze 

evaluatie heb ik opgesteld aan de hand van de evaluatieformulieren en de mondelinge bespreking van 

de evaluatie.  

De kinderen waren over het algemeen zeer positief zowel over de vormingssessie als over mij als 

begeleider van de vorming. Ze geven duidelijk aan dat ze veel hebben bijgeleerd en ze vonden het 

interessant. Alles werd duidelijk uitgelegd en ze vinden het goed dat ze nu meer weten over 

echtscheiding en nieuw samengestelde gezinnen. Als het zou gebeuren hebben ze er al meer 

informatie over en weten ze waar ze terecht kunnen met vragen of problemen.   

De meeste kinderen voelden zich goed en op hun gemak tijdens de vormingssessies. Een aantal 

kinderen hadden het gevoel dat de begeleiders vertrouwen uitstraalden. Er waren een paar kinderen 

die zich minder goed voelden op sommige momenten tijdens de vorming. De redenen hiervoor 

hadden vooral te maken met niet zo graag praten over echtscheiding en nieuw samengestelde 

gezinnen, terugdenken aan de vroegere thuissituatie en aan mama en papa of over nadenken over hoe 

het zou zijn als hun ouders gescheiden zouden zijn. Deze kinderen voelden zich echter ook 

opgelucht, omdat zij nu beter weten vergeleken met vroeger hoe alles in elkaar zit. Een paar kinderen 

schreven dat het erg is voor kinderen die het meemaken en die het er moeilijker mee hebben. 

Sommigen schreven ook wat ze geleerd hadden en dat het belangrijk is om over problemen te praten 

en er niet mee te blijven zitten. Ik vind het heel goed dat kinderen dit onthouden uit de 

vormingssessie.  

Ik bespreek hier hoe de kinderen de verschillende onderdelen van de vormingssessie ervaren hebben. 

Het verhaal van Thomas vonden de kinderen goed tot zeer goed. Het was een goed voorbeeld en het 

bevat veel informatie. Het verhaal en de bespreking ervan werd duidelijk uitgelegd en ze kregen 

hierdoor een beter zicht op echtscheiding en nieuw samengestelde gezinnen. Door het verhaal 

konden kinderen zich inleven in de wereld van het kind en sommige kinderen die het zelf 

meegemaakt hebben, herkenden zich in het verhaal. Een heel aantal kinderen vonden het ook goed 

dat het een verhaal was dat overeenkomt met de realiteit. Er was één leerling die het een verdrietig 
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verhaal vond en een andere leerling vond het verhaal niet goed, omdat het soms overdreven was. 

Verschillende kinderen vonden het ook fijn dat ze hun eigen mening mochten geven.  

De uitleg over een nieuw samengestelde gezinnen vonden de meeste kinderen zeer goed. Ze vonden 

het duidelijk uitgelegd en getekend op het bord. Er was ook iemand die aanhaalde dat het goed is om 

te weten er gebeurt als je in die situatie terecht zou komen. Veel kinderen gaven ook aan dat ze de 

kans kregen om vragen te stellen en dat de vragen goed beantwoord werden. Er waren twee kinderen 

die het slecht vonden, maar zij hadden het hier over hun gevoelens bij het thema. Het ene kind 

voelde zich er slecht bij omdat de jongen in het voorbeeld zijn papa maar om de twee weken ziet. Het 

andere kind vond het niet leuk als hij/zij een andere vader of moeder zou hebben.  

De stellingen vonden de kinderen heel fijn en ze werden goed of zeer goed beoordeeld. De kinderen 

vonden de stellingen goed opgesteld en het waren duidelijke voorbeelden. Het belangrijkste wat ze bij 

dit deel aangaven is dat ze hun eigen mening konden uiten en elkaars mening te weten kwamen. Ze 

konden zich door de stellingen inleven in een nieuw samengesteld gezin en vertellen hoe ze zich 

zouden voelen bij bepaalde situaties. Daarnaast vonden ze het ook fijn dat ze niet moesten 

antwoorden indien ze dit niet wilden. De meeste kinderen vonden dat ze er goed over konden 

meepraten, maar een paar kinderen vonden het moeilijk om erover te praten als je niet in een nieuw 

samengesteld gezin leeft. Er was ook een leerling die heeft opgeschreven wat hij/zij eruit onthouden 

heeft, dus er is zeker een gedeelte informatie blijven hangen. Eén kind vond de stellingen stom. De 

reden hiervoor werd niet vermeld. Een paar kinderen vonden dat de bedoeling van de stellingen niet 

zo goed was uitgelegd.  

De kinderen vonden de uitleg van het CGSO, de kinderen –en jongerentelefoon en het JAC goed en 

duidelijk. Ze gaven aan dat ze er niet veel over wisten en dat ze veel hebben bijgeleerd. Een aantal 

leerlingen vonden het goed dat ze nu meer informatie kunnen krijgen of hulp kunnen vragen als ze 

het zelf meemaken. Sommigen hebben aangegeven dat de uitleg te snel ging en dat er iets meer over 

verteld moest worden. Deze opmerking kan ik herkennen omdat er in één groep tijd te kort was om 

hier nog uitgebreid op in te gaan. Er was ook iemand die schreef dat hij/zij na deze uitleg beter 

durfde te bellen voor hulp. Ik ben blij dat ik dit heb kunnen bereiken, want het was één van de 

doelstellingen die ik beoogde met de vormingssessie. Een paar kinderen vonden het heel goed dat er 

een lijst met boeken werd gegeven.  

Besluit  

Als besluit kan ik stellen dat de meeste kinderen de vormingssessie heel positief beoordelen en ze 

geven duidelijk aan dat ze veel hebben bijgeleerd. Ik denk dus dat de doelstellingen van de vorming 

zeker bereikt zijn. Daarnaast zijn de bedenkingen en opmerkingen van de kinderen ook te begrijpen 

en ik zal hiermee rekening proberen te houden in de toekomst.  

3.6 Bruikbaarheid in de toekomst  

In dit deel wil bespreken welke bruikbaarheid de vormingssessie over nieuw samengestelde gezinnen 

voor de toekomst kan hebben.  
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Aangezien het vormingsteam het resultaat van de vormingen zeer positief beoordeelt, lijkt het hun 

ook zinvol om een deel hiervan op te nemen in hun bestaande vormingen. Ze willen in de toekomst 

een gedeelte van de vorming die ik heb uitgewerkt integreren in het programma van de vormingen die 

ze zelf geven.  

Ten tweede zou het vormingsteam de vorming over nieuw samengestelde gezinnen ook willen 

aanbieden, want hun enthousiasme hierover is groot, maar dit is wegens tijdsgebrek niet haalbaar. 

Anderzijds zal het team de vorming die ik uitgewerkt heb gebruiken indien er in de toekomst vragen 

komen naar vorming voor kinderen in verband met nieuw samengestelde gezinnen.  

Ten derde heeft de vormingssessie ook een verdere bruikbaarheid voor de scholen. De scholen 

hebben allemaal het draaiboek ontvangen. Hierdoor hebben ze een beter zicht op het verloop van de 

vorming en hoe dit concreet aangepakt wordt. Een aantal scholen vinden het zinvol om dit thema de 

volgende jaren verder te bespreken met de kinderen. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat ze het 

draaiboek verder zullen gebruiken om rond het thema nieuw samengestelde gezinnen te werken met 

de kinderen.  

En tot slot heeft het draaiboek een plaats binnen het onthaal van het CGSO. Hierdoor is het 

bruikbaar voor alle personen die informatie zoeken in verband met nieuw samengestelde gezinnen. 

Dit kunnen studenten zijn die informatie nodig hebben voor een opdracht voor de school, cliënten, 

leerkrachten die hierover een les willen geven of hulpverleners. Hierdoor levert het ook een 

bruikbaarheid voor een ruime doelgroep.   

Als besluit kan ik stellen dat de vormingssessie zeker over een goede bruikbaarheid beschikt in de 

toekomst. Ik hoop dan ook dat dit verder benut zal worden.  
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BESLUIT  

De centrale vraag die ik doorheen dit eindwerk wou beantwoorden is: ‘Hoe kan ik een groep kinderen  

informatie geven en begeleiden rond het thema nieuw samengestelde gezinnen?’ Ik heb hierop een 

antwoord gegeven door een vormingssessie uit te werken en te geven aan kinderen van zesde leerjaar 

over nieuw samengestelde gezinnen.  

Mijn keuze om deze vraag te beantwoorden met het uitwerken van een vormingssessie was gebaseerd 

op een aantal redenen. Ten eerste was voor mezelf een uitdaging om een vormingssessie te 

ontwerpen. Ten tweede kon ik op deze manier ervaring opdoen in het werken met een groepen. Een 

derde reden voor keuze was dat ik het heel boeiend vind om met kinderen te werken. Ten vierde kon 

ik op deze manier het thema nieuw samengestelde gezinnen toepassen op mijn stageplaats met mijn 

vormingssessie ook iets nieuws leveren voor de organisatie. Ook voor de scholen en de kinderen kon 

ik op deze manier een bijdrage leveren. En tot slot vond ik het belangrijk om alle kinderen te 

informeren over het thema nieuw samengestelde gezinnen, omdat het een steeds meer opkomende 

gezinsvorm is.  

De doelstellingen die met de vormingssessie wilde bereiken waren kinderen informeren over het 

thema nieuw samengestelde gezinnen en waar ze met vragen of problemen hierover terecht kunnen, 

hen laten nadenken en inzicht geven in het thema en het bespreekbaar stellen in de klas, 

ervaringsuitwisseling mogelijk maken, ondersteuning bieden bij eigen ervaringen en vragen hierbij en 

meer mogelijkheden bieden aan kinderen om dit thema te bespreken met hun ouders of andere 

vertrouwenspersonen. Daarnaast heb ik voor mezelf eveneens een aantal doelstellingen 

vooropgesteld: inzicht krijgen in het uitwerken en geven van een vormingssessie, kinderen informeren 

en begeleiden rond het thema nieuw samengestelde gezinnen, een duidelijk antwoord formuleren op 

hun vragen en een open en respectvolle houding aannemen.  

Ik heb getracht om met mijn eindwerk een meerwaarde verwezenlijken. De vormingssessie die ik heb 

uitgewerkt bevat een meerwaarde voor verschillende personen. Ten eerste levert het een bijdrage 

voor de stageplaats, omdat zij beschikken over het draaiboek van de vormingssessie en een beeld 

hebben over de bruikbaarheid ervan. Ten tweede krijgen de kinderen hierdoor meer informatie en 

een beter zicht op nieuw samengestelde gezinnen en waar ze met vragen en problemen terecht 

kunnen. Als derde levert het ook een meerwaarde voor de scholen en de leerkrachten die instaan voor 

de kinderen, vermits zij regelmatig met dit thema geconfronteerd worden. De vormingssessie en het 

draaiboek kunnen voor hen een leidraad vormen om dit thema binnen de school bespreekbaar te 

maken. En tot slot biedt het voor mezelf ook een meerwaarde, omdat ik veel heb kunnen leren over 

het uitwerken en het geven van een vorming en over het werken met een groep kinderen rond het 

thema nieuw samengestelde gezinnen.  

Om deze meerwaarden te realiseren en om tot een goed resultaat te komen heb ik een aantal stappen 

moeten doorlopen. Vooreerst ben ik begonnen met het handelingsplan voor te leggen en te 

bespreken met mijn stagebegeleidster en met het vormingsteam. Daarna ben ik gestart met 

verzamelen van informatie en het uitwerken van een draaiboek en het bespreken hiervan het 

vormingsteam. Dit waren allemaal voorbereidende stappen om uiteindelijk te komen tot het 

hoofdgedeelte, namelijk het geven van de vormingssessies in vier basisscholen. De laatste stap was 

het evalueren van de vormingssessies en hieruit een besluit trekken.  
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Ik heb aan deze laatste stap, de evaluatie, veel aandacht besteed, omdat dit belangrijke gegevens bevat 

in verband met de bereikte resultaten. Ik denk dat ik zeker mag stellen dat het programma van de 

vormingssessie goed is uitgewerkt en dat ik met de vormingssessies de beoogde doelstellingen bereikt 

heb. Vermits ik de vorming heb toegepast in vier scholen, heb ik de verschillende groepen kunnen 

vergelijken en aan de hand van de evaluaties heb ik een besluit kunnen trekken over de bruikbaarheid 

van deze vorming. De evaluatie van de sessies door de kinderen was steeds heel positief. Ik denk dat 

ik zeker mag stellen dat de vormingssessie heel bruikbaar is om het thema nieuw samengestelde 

gezinnen met kinderen te bespreken.  

Dit laatste getuigt ook uit de bijdrage van mijn vorming voor mijn stageplaats, vermits zij de vorming 

eventueel willen gebruiken of delen ervan willen integreren in hun bestaande vormingsprogramma. 

Daarnaast wordt het draaiboek ook binnen het onthaal opgenomen in het informatiebestand, 

waardoor het een bruikbaarheid krijgt voor een breed publiek. En tot slot kan het draaiboek ook 

verder benut worden door de scholen om in de toekomst rond dit thema te werken met de kinderen.  

Ik wil besluiten met een antwoord op de vraag die in de inleiding van dit eindwerk werd gesteld. Ik 

heb gekozen voor het uitwerken van een vormingssessie en ik heb dit als zeer positief ervaren. Ik 

denk dat ik dus ook mag stellen dat de vormingssessie over nieuw samengestelde gezinnen een goede 

methode vormt om kinderen te informeren en te begeleiden rond het thema nieuw samengestelde 

gezinnen. Ik hoop dat de meerwaarden die ik hierboven beschreven heb ook ten volle benut zullen 

worden in de toekomst.  
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INLEIDING 

In een onze samenleving worden we steeds meer geconfronteerd met echtscheiding en nieuw 

samengestelde gezinnen. Kinderen komen vaak terecht in complexe gezinssituaties en kunnen met 

vragen zitten, met allerlei gevoelens kampen of problemen ondervinden bij de scheiding van hun 

ouders en de vorming van een nieuw gezin. Een vormingssessie voor kinderen rond dit thema lijkt 

me daardoor heel zinvol. Ik heb gekozen voor een vorming om met de kinderen op een speelse en 

aangename manier te werken rond het thema, ondanks het feit dat het toch gaat om een gevoelig 

thema.  

Deze vormingssessie over nieuw samengestelde gezinnen is gericht naar leerlingen van het zesde 

leerjaar van het basisonderwijs. Ik heb gekozen voor kinderen uit het zesde leerjaar, omdat zij over de 

mogelijkheid beschikken om dingen beter te plaatsen, verbanden te leggen en ervaringen uit te 

wisselen. Dit neemt echter niet weg dat een vorming voor kinderen van andere leeftijden eveneens 

zinvol kan zijn. 

Het doel van de vorming is om alle kinderen te laten kennismaken, informatie te geven en een aanzet 

te geven tot nadenken over de thema’s echtscheiding en nieuw samengestelde gezinnen en dit 

bespreekbaar te maken in de klasgroep. Het is zowel van belang voor kinderen van gescheiden ouders 

of uit een nieuw samengesteld gezin als voor kinderen die in een kerngezin of in een andere 

gezinsvorm leven.  

Door de vorming krijgen kinderen een beeld over wat echtscheiding en het vormen van een nieuw 

samengesteld gezin betekent. Daarnaast kunnen ze meer zicht krijgen op hun eigen gezinssituatie, 

maar ook op die van andere kinderen uit de klas of uit verhalen of situaties die gebruikt worden in de 

vorming en waarin ze zichzelf kunnen herkennen. Ze leren bovendien dat niet iedereen in hetzelfde 

gezin woont. De vorming kan ook een kans bieden aan kinderen om gemakkelijker met hun ouders 

of andere vertrouwenspersonen te praten over echtscheiding en hun gezinssituatie, indien ze hier 

behoefte aan hebben. Daarnaast krijgen ze ook informatie over waar ze terecht kunnen met eventuele 

vragen en problemen.  

In de vorming zijn de thema’s echtscheiding en nieuw samengestelde gezinnen verwerkt en komen ze 

aan bod via verschillende werkvormen die samen een geheel vormen. Door het gebruik van 

verschillende werkvormen kan ik ervoor zorgen dat het thema op een interessante en afwisselende 

manier benaderd wordt en waardoor eveneens verschillende aspecten van echtscheiding en nieuw 

samengestelde gezinnen aan bod kunnen komen. De sessie bestaat uit verschillende onderdelen. Per 

onderdeel wordt het doel, de werkwijze, de duur en het gebruikte materiaal vermeld.  

Ik hoop met deze vorming een belangrijke bijdrage te kunnen leveren voor kinderen rond het thema 

echtscheiding en nieuw samengestelde gezinnen.  
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1 VORMING NIEUW SAMENGESTELDE GEZINNEN 

1.1 Overzicht activiteiten  

1. Kennismaking en afspraken  

2. Verhaal  

3. Theorie  

4. Stellingen  

5. Informatie CGSO, kinderen –en jongeren telefoon, JAC, boekenlijst  

6. Evaluatie  

1.2 Kennismaking en afspraken  

1.2.1 Doel 

 Kennismaking van de kinderen met de begeleider. 

 Zorgen voor een ontspannen sfeer.  

 Afspraken maken zodat er ruimte is om ervaringen te vertellen.  

1.2.2 Werkwijze  

De begeleider stelt zichzelf voor en leidt de vorming in. Er wordt een kennismakingsspel gedaan 

zodat de kinderen en de begeleider elkaar leren kennen. Voor de kennismaking wordt er gebruik 

gemaakt van een bol garen. De begeleider vertelt kort iets over zichzelf en gooit de bol garen naar een 

kind. Dit kind mag zichzelf voorstellen of iets over zichzelf vertellen. Vervolgens gooit dit kind de bol 

garen naar een ander kind en deze stelt zichzelf ook voor. Zo gaat het verder tot iedereen zichzelf 

heeft voorgesteld. Uiteindelijk ontstaat er een spinnenweb, dit symboliseert ook ‘de verbondenheid’ 

tussen de kinderen onderling en de kinderen en de begeleider die ook nodig is om rond het thema 

nieuw samengestelde gezinnen te kunnen werken.  

Na de kennismaking worden er duidelijke afspraken gemaakt met de kinderen waaraan iedereen zich 

moet houden. De afspraken worden gemaakt aan de hand van het woord: PIKAL. De begeleider legt 

de afspraken uit mondeling uit aan de kinderen.  

P privacy 

I ik  
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K keuze  

A actief  

L lachen is gezond, luisteren is goed  

1.2.3 Materiaal  

Bol garen 

Bord  

1.2.4 Duur  

15 minuten 

1.3 Verhaal  

1.3.1 Doel  

Kinderen aan de hand van een verhaal een aantal elementen van het leven in een nieuw samengesteld 

gezin duidelijk maken en een groepsgesprek hierover op gang brengen aan de hand van vraagjes die 

bij het verhaal gesteld kunnen worden door de begeleider.  

1.3.2 Werkwijze  

De kinderen krijgen een blad met een verhaal over een nieuw samengesteld gezin. De kinderen 

mogen om beurt een stukje van het verhaal voorlezen. Als het verhaal volledig gelezen is, mogen de 

kinderen reageren op het verhaal of hun vragen of opmerkingen zeggen. De begeleider kan 

bijkomende vragen stellen om een gesprek op gang te brengen.  

1.3.3 Materiaal 

Verhaal (bijlage 1) 

Richtvragen voor de begeleider (bijlage 2)  

1.3.4 Duur  

25 à 30 minuten  
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1.4 Informatie over echtscheiding en nieuw samengestelde gezinnen.  

1.4.1 Doel 

Kinderen informatie geven over echtscheiding en over het vormen van een nieuw samengesteld 

gezin.  

  

1.4.2 Werkwijze 

De kinderen krijgen een algemene uitleg over echtscheiding en nieuw samengestelde gezinnen, 

waarbij er wordt vertrokken van het verhaal dat in het vorige onderdeel besproken werd. De 

begeleider tekent stapsgewijs een stamboom van het gezin dat in het verhaal voorkomt op het bord 

en geeft aan de hand van deze stamboom informatie over echtscheiding en een nieuw samengestelde 

gezin. De kinderen krijgen ook de mogelijkheid om vragen stellen tijdens de uitleg.   

Voor een algemeen overzicht van de informatie die gegeven wordt: zie bijlage 3.  

1.4.3 Materiaal  

Bord  

1.4.4 Duur 

15 minuten  

1.5 Stellingen 

1.5.1 Doel  

 Het thema echtscheiding en nieuw samengestelde gezinnen bespreekbaar maken in de klas.  

 Kinderen laten nadenken over aspecten die met echtscheiding en vorming van een nieuw 

samengesteld gezin te maken hebben.  

 De kinderen leren eigen ideeën en gedachten te verwoorden en te luisteren naar anderen.  

1.5.2 Werkwijze 

De begeleider leest een stelling voor in de klas en vraagt wie op de stelling wil reageren. Iedereen die 

iets wil zeggen mag dat om de beurt doen. De begeleider speelt in op wat de kinderen zeggen.  
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Afhankelijk van de tijd en de reacties van de kinderen wordt bepaald hoeveel stellingen besproken 

worden in de klas.  

 

Stellingen:  

- Papa heeft een nieuwe vriendin; het is allemaal haar schuld dat mama en papa uit elkaar zijn.  

- Stiefbroers -en zussen zijn leuk want dan heb ik meer kinderen om mee te spelen en om dingen 

aan te vragen.  

- Als ik me niet goed voel, kan ik dat tegen mijn stiefpapa zeggen. 

- Ik vind het niet leuk dat mama en papa niet samen kunnen komen naar het rapport halen of naar 

een ouderavond.   

- Mijn mama en mijn stiefpapa hebben een baby en die krijgt alle aandacht.  

- Het is niet leuk als papa en zijn nieuwe vriendin zoenen.  

- Ik vind dat mijn halfzus voorgetrokken wordt. Als er ruzie is krijg ik alleen straf en zij niet.  

- Ik hou van mijn stiefmama, maar ik hou nog altijd het meest van mijn echte mama.  

- Als ik de nieuwe vriendin van mijn papa leuk vind, dan is mijn mama boos. 

- Het is goed dat er in de klas over echtscheiding gesproken wordt, dan leert iedereen erover. 

- Ik vind het fijn als mama met mij praat over de ruzie met papa, dan kan ik het beter begrijpen. 

- Ik mag niet met anderen praten over de scheiding van mijn mama en papa, want dan zijn mijn 

ouders boos.  

- Ik vind het fijn om met familie of vrienden te kunnen praten over echtscheiding en mijn nieuw 

gezin.  

- Ik praat graag met kinderen van gescheiden ouders of uit een stiefgezin, ze begrijpen me beter. 

- Het is zeer duidelijk: mama is gescheiden omdat ze een nieuwe vriend heeft, het is haar schuld.   

- Ik heb geen schuld aan de scheiding van mijn ouders. 

- Ik vind een stiefbroer hebben niet leuk, want ik moet altijd mijn speelgoed delen.  

- Met moederdag moet ik twee cadeautjes geven: één aan mama en één aan stiefmama.  

- De vriendin van mijn papa trekt haar eigen kind voor, want ik krijg geen koek als haar kind er wel 

één krijgt. 
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- Als mijn stiefpapa zegt dat ik moet gaan slapen luister ik niet, want ik moet niet naar hem 

luisteren. 

- Mijn stiefmama mag me straffen als ik stout ben geweest. 

- Knuffelen mag ik alleen met mijn echte mama en papa en niet met mijn stiefmama. 

1.5.3 Materiaal  

Stellingen op kaartjes 

1.5.4 Duur  

25 à 30 minuten  

  

1.6 Informatie over het CGSO, de kinderen –en jongerentelefoon, het 

JAC en een boekenlijst.  

1.6.1 Doel 

 De kinderen vertellen waar ze terecht kunnen als ze met vragen zitten of problemen hebben 

rond echtscheiding, nieuw samengestelde gezinnen of andere gezinssituaties.  

 De kinderen een boekenlijst meegeven waardoor ze ook zelf kunnen lezen over deze thema’s 

indien ze er interesse in hebben.  

 

1.6.2 Werkwijze 

De begeleider vertelt de kinderen dat ze met vragen en problemen steeds terecht kunnen bij het 

CGSO, de kinderen -en jongerentelefoon, en bij het JAC. De begeleider legt kort uit wat deze drie 

organisaties doen en geeft alle kinderen een folder. De kinderen krijgen ook een boekenlijst met 

jeugdboeken rond het thema echtscheiding en nieuw samengestelde gezinnen.  

1.6.3 Materiaal 

Folders kinderen –en jongerentelefoon en JAC 

Boekenlijst (zie bijlage 4) 
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1.6.4 Duur 

5 minuten 

1.7 Evaluatie  

1.7.1 Doel 

Nagaan wat de kinderen vonden van de vorming en hoe ze het ervaren hebben.  

1.7.2 Werkwijze 

De kinderen krijgen een evaluatieblad waarbij ze per onderdeel moeten aanduiden wat ervan vonden 

en waarbij de mogelijkheid is voorzien om er iets bij te schrijven. Daarna wordt er een rondje gedaan 

in de klas waarbij de kinderen kunnen vertellen wat ze van de vorming vonden.  

1.7.3 Materiaal  

Evaluatieformulier (zie bijlage 5)  

1.7.4 Duur  

10 minuten 
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2 BIJLAGEN  

2.1 Bijlage 1: verhaal Thomas 

VERHAAL THOMAS  

Mijn naam is Thomas en ik ben 12 jaar. Mijn ouders zijn gescheiden. Ik heb een broer Bart en een zus 

Liezelotte. Wij wonen met ons drieën bij mama. Papa woont bij mijn oma. Om de twee weken ga ik 

samen met Bart en Liezelotte in het weekend op bezoek bij papa. Mama heeft al een tijdje een nieuwe 

vriend, Marc. Eerst kwam Marc gewoon op bezoek en soms bleef hij bij mama slapen, maar sinds 

kort woont hij bij ons. Ik weet niet of ik blij ben met Marc in huis. Zal hij in de plaats komen van 

papa? Mama zegt dat we ons geen zorgen hoeven te maken, want papa zal altijd onze enige echte 

papa blijven. Dat stelt me wel wat gerust.  

Marc heeft ook een zoon, hij heet Hans. Hij is één jaar ouders dan mij. Hij is wel tof en houdt ook 

van voetbal en judo. Maar ik zal wel soms mijn computer met hem moeten delen. Hans woont bij zijn 

moeder en zal om de veertien dagen bij zijn vader op bezoek komen. Dat valt samen met de 

weekends dat wij bij mama zijn. Dan zijn we met zes personen. En in de vakanties ook soms. Hans 

zal bij mij en Bart moeten slapen. Hoe moet het gaan als Hans in het weekend wil studeren? Zullen 

we dan met z’n tweetjes op dezelfde kamer moeten zitten? 

Het is toch vreemd met Hans erbij en ik vind het ook raar dat mama voor hem zal zorgen. Marc zal 

Hans natuurlijk wel verdedigen als er ruzies komen. Hopelijk zal mama dan partij trekken voor ons. 

Gelukkig komt Hans niet altijd bij ons wonen. Want dan zou ik me een vreemde voelen in ons eigen 

huis.  

Marc houdt van skiën. Vorig weekend zijn we naar een overdekte kunstskipiste geweest. Het was 

prachtig om te zien. Marc gaat één keer per jaar skiën in de bergen, binnenkort mogen wij ook mee. 

Marc stelde voor om samen eens te gaan skiën op de piste, dat wou ik wel. Mama lachte naar Marc en 

ik zag dat ze hem in zijn hand kneep. Marc lachte terug en gaf mama een zoen. Ik vind het vreemd 

dat hij mama zo stevig vasthoudt. Ze lijken verliefd! Ik ben blij dat mama een vriend heeft die zich 

ook met ons bezighoudt. Maar toch mis ik papa wel wat. Wij zijn nooit met papa gaan skiën. Of zou 

papa ook meekunnen als wij gaan skiën? Dat zal wel niet! 

Ik vind het niet fijn dat het thuis allemaal verandert. Ik wil er graag met papa over praten. Zou ik dat 

mogen van mama? Kan mij niet zoveel schelen! Ik wil er dringend met papa over praten! Als die maar 

niet boos zal zijn!  

Ik heb uiteindelijk toch met papa gepraat over Marc. Papa vroeg wat ik van Marc vond en ik zei dat ik 

niet goed weet of ik hem wel echt tof vind. Ik zei ook dat ik Marc niet zo tof vind als papa. Ik zei dat 

ik het niet leuk vind dat Marc bij ons komt wonen. Toen zei papa iets wat mij verbaasde. Hij zei dat 

het misschien juist goed voor ons is als Marc bij ons komt wonen. Hij zei dat we dan weer een 

normaal gezin zullen zijn, dat er weer een man in huis zal zijn, dat mama iemand heeft om op te 

steunen, en dat wij ook iemand hebben om hulp aan te vragen.  
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Ik zei tegen papa dat ik het niet leuk vind als Marc zijn plaats in ons gezin zal innemen. Maar papa 

troostte me en zei dat Marc hem nooit helemaal zal kunnen vervangen. Papa zei dat hij altijd onze 

papa zal blijven. Hij zei dat wij Marc nooit ‘papa’ moeten noemen en dat wij hem best gewoon met 

‘Marc’ aanspreken. Hij zei dat wij wel beleefd tegen Marc moeten zijn en dat het beter is om ook naar 

hem te luisteren. Papa zei dat wij altijd naar hem toe mogen komen en ook dat hij altijd voor ons zal 

blijven zorgen.  

Toen voelde ik me opgelucht. Want nu kan ik blij zijn met mama en Marc, zonder dat ik het gevoel 

heb dat ik papa pijn doe. Ik vertelde papa dat wij misschien met Marc gaan skiën. Papa was daar erg 

blij om! Ik hoef me dus niet schuldig te voelen als wij met Marc gaan skiën en papa niet mee kan. 

Gelukkig! Dat gesprek met papa heeft veel problemen voor mij opgelost! 

Soms maken Marc en ik ruzie, zoals gisteren. Ik had vergeten mijn fiets binnen te zetten. Mama zei 

dat ik de fiets meteen binnen moest zetten. Ik zei dat ik het na het tv-programma zou doen. Normaal 

vindt mama dat goed.  Maar toen vroeg Marc of ik wel gehoord had dat ik mijn fiets ‘meteen’ binnen 

moest zetten. Ik werd in één keer heel erg boos. Ik vroeg Marc of hij denkt dat hij iets over mij te 

zeggen heeft, of hij denkt dat hij mijn papa is. Ik zei dat ik alleen naar mijn mama en papa moet 

luisteren! Marc antwoordde mij dat ik dat verkeerd zie. Hij zei dat ik maar eens snel moest opstaan en 

eindelijk die fiets binnen moest zetten!  

Mama zei toen ook dat ik niet zo brutaal mag zijn en dat ik ook naar Marc moet luisteren. Dat maakte 

me helemaal boos en verdrietig. Ik voelde me door mama helemaal verraden. Want nu die Marc thuis 

rondloopt, verandert mama ineens haar regels. Met slaande deuren ben ik toen buiten gegaan en heb 

mijn fiets binnen gezet. 

Mama en ik hebben er nadien over gepraat. Mama legde uit dat ik ook wel een beetje gelijk had, 

omdat ik van haar altijd eerst het programma mag afkijken. Ze zei dat de regels in elk gezin anders 

zijn. Ze zal Marc uitleggen hoe het bij ons zit. Maar ze vroeg om voortaan ook te luisteren naar Marc. 

Het zal niet gemakkelijk zijn met die nieuwe vriend van mama in huis. Zeker niet als hij zich bemoeit 

met wat ik moet doen!  

Voor de rest is Marc eigelijk wel tof. Hij maakt ons allemaal blij en vooral mama is blij. Toch vind ik 

het ook heel verwarrend. Zal Marc zo tof blijven? Als hij vervelend wordt, zeg ik tegen mama dat ik 

hem niet meer in huis wil. Ik vind het ook soms moeilijk dat Marc ‘vader’ over ons speelt. Eigenlijk 

vond ik het veel leuker toen wij met mama alleen waren.  
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2.2 Bijlage 2: richtvragen voor de begeleider   

- Wat vraagt Thomas zich af over zijn vader? 

- Welk antwoord krijgt Thomas van zijn moeder? 

- Wil Thomas dat Marc bij hen komt wonen? 

- Waarom wil Thomas met zijn vader praten?  

- Wat denkt Thomas dat zijn moeder en haar vriend voor elkaar voelen? 

- Waarom vindt Thomas Marc een toffe kerel? 

- Hoe voelt Thomas zich, nu zijn moeder een vriend heeft?  

- Wat vindt Thomas niet leuk als Marc bij hen komt wonen? 

- Waarmee verbaast vader Thomas? 

- Wie is de echte vader van Thomas? 

- Welke voordelen zijn er  volgens vader dat Marc in het gezin komt wonen?  

- Hoe moet Thomas Marc noemen?  

- Wat vind jij de beste manier om een stiefouder aan te spreken? 

- Waardoor voelt Thomas zich opgelucht na het gesprek met zijn vader? 

- Is het belangrijk om met je ouders te praten over hoe jij je voelt bij de scheiding en de nieuwe 

vriend of vriendin van je vader of moeder? Waarom?  

- Bij wie zou een kind nog terecht kunnen om eens te praten over zijn gezin? 

- Waarover heeft Thomas een conflict met zijn moeder? 

- Waardoor wordt het conflict plots heel erg? 

- Wat zegt Thomas tijdens het conflict tegen Marc? 

- Voor wie trekt de moeder van Thomas partij tijdens het conflict tussen Thomas en Marc? 

- Hoe voelt Thomas zich? 

- Hoe probeert moeder het conflict tussen Thomas en Marc op te lossen? Wat vind je daarvan?  

- Wat denkt Thomas over Hans, de zoon van Marc? 

- Welke interesses hebben Thomas en Hans gemeen? 

- Wat vindt Thomas er zo moeilijk aan als Hans bij hem komt logeren? 

- Hoe zullen volgens Thomas de ruzies tussen hem en Hans verlopen? 

- Waarom is Thomas blij dat Hans niet bij hen komt wonen? 

- Welke voordelen kunnen een nieuwe broer of zus hebben? 
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2.3 Bijlage 3: informatie echtscheiding en nieuw samengestelde 

gezinnen.  

Stamboom verhaal Thomas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Verloop relatie 

Verliefd – trouwen – kinderen  

Soms ruzie, betekent niet scheiden 

Soms uit elkaar omwille van allerlei redenen (uit elkaar groeien, elkaar niet meer graag zien, verliefd 

op iemand anders,…)  

Echtscheiding 

- Mensen gaat uit elkaar en blijven niet meer samenwonen.  

- De moeder en vader blijven allebei evenveel ouder van het kind. Kinderen moeten niet kiezen 

tussen mama en papa, ze mogen mama en papa graag blijven zien, ook al zijn ze gescheiden! 

(loyaliteit)  

- Echtscheiding is niet de schuld van het kind! 

- Echtscheiding kan moeilijk zijn voor het kind en kan allerlei gevoelens oproepen. Vooral het 

begin is heel moeilijk. Het is voor iedereen anders en iedereen gaat er op een andere manier mee 

om. 

Mogelijke gevoelens: ontkenning, angst, verdriet, boosheid, verlatenheid, schuldig voelen, 

verwarring, onzekerheid, opluchting, … Kinderen kunnen gemengde gevoelens hebben: verdriet 

dat ze uit elkaar gaan, opluchting dat ruzies gedaan zijn, spanning in het gezin vermindert.  

- Het kan goed doen om erover te praten met de ouders of met een vertrouwenspersoon 

(familielid, vrienden, leerkracht,…) als het kind dit wil of hier behoefte aan heeft.  

  PAPA MAMA   MARC 

  HANS 

LIEZE 

LOTTE 

  BART THOMAS 
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Nieuwe vriend(in) 

Ouders kunnen een nieuwe vriend of vriendin leren kennen. Dit kan moeilijk zijn voor het kind.  

Het is niet omdat de ouder de persoon graag ziet, dat het kind dit ook automatisch vindt.  

Er is tijd nodig om elkaar te leren kennen en om een manier te vinden om met elkaar om te gaan.  

 

Kinderen voelen zich soms schuldig ten opzichte van de andere ouder waarbij ze niet wonen als ze de 

nieuwe vriendin van de ouder graag zien. Ze willen hun mama of papa geen pijn doen.  

 

Een nieuw samengesteld gezin of stiefgezin 

Mama en/of papa heeft een nieuwe vriend(in) en gaan ermee samenwonen of trouwen. Deze 

vriend(in) kan ook al kinderen hebben die ook in het gezin kunnen komen wonen.  

Ontstaan na:  

- echtscheiding  

- dood partner  

Leden van een nieuw samengesteld gezin:  

- Mama/papa 

- Nieuwe vriend(in) = stiefouder 

- Kinderen (altijd of via bezoekregeling) 

- Kinderen van stiefouder (altijd of via bezoekregeling) = stiefbroers en -zussen  

- Kind(eren) van mama/papa en de stiefouder samen = halfbroers en -zussen 

 

Er zijn verschillende vormen van nieuw samengestelde gezinnen mogelijk.  

Zowel mama en papa kunnen een nieuw samengesteld gezin vormen.  

Aanpassen aan stiefouder, stiefkinderen, nieuwe grootouders, nieuwe regels, … 

Aandacht en tijd van de ouder delen met stiefouder en stiefkinderen.  

Nieuwe broers en zussen kunnen leuk zijn maar ook minder fijn.  

Iedereen heeft tijd nodig om zijn plaats te vinden in het gezin.  

Rol van stiefmama/papa:  

- Dit is in ieder gezin anders.  

- Het is niet de echte mama of papa, maar wil wel mee zorgen voor de stiefkinderen, niet uit 

bemoeizucht maar omdat die persoon zich verantwoordelijk voelt voor hen.  

- Belangrijk is om van het begin te praten met mama/papa en met de nieuwe vriend(in) over de 

dingen die veranderd zijn, zodat er kleine ergernissen vermeden worden.  
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Definities  

 

Nieuw samengesteld gezin:  

- mama en papa scheiden   

- een nieuw gezin vormen met een nieuwe vriend(in)  

- de kinderen van mama/papa en de nieuwe partner 

Stiefpapa: mama trouwt of gaat samenwonen met een nieuwe vriend. 

Stiefmama: papa trouwt of gaat samenwonen met een nieuwe vriendin. 

Stiefbroer/zussen: de kinderen van de vriend van mama of de vriendin van papa. 

Halfbroers/zussen: mama en stiefpapa of papa en stiefmama hebben samen kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuw samengestelde gezinnen   221 

 

2.4 Bijlage 4: boekenlijst echtscheiding en nieuw samengestelde 

gezinnen 

BOEKENLIJST ECHTSCHEIDING EN NIEUW SAMENGESTELDE GEZINNEN 

(Huybrichs, 2003)  

 

 Dief 

Alcock, V. 

Fontein, Baarn, 1992. 

Elinor is altijd sterk geweest. Haar vader zei niet zomaar: ‘in ons gezin ben jij degene die sterk en 

verstandig is.’ Maar zo voelt zij zich niet, want zij is pas dertien. Als haar vader dan opeens 

gearresteerd wordt en haar stiefmoeder niet sterk genoeg is, moet Elinor dat wel zijn. Haar vader 

heeft haar een koffer gegeven die zij moet bewaren. Wat zit hierin en wat moet ze ermee doen? Als de 

kinderen naar verschillende familieleden worden gestuurd, neemt Elinor de koffer mee naar haar 

nieuwe huis. Daar ontmoet ze … 

 

 Het donker ligt één duim voor je 

Baete, M. 

Facet, Antwerpen, 1992 

Fita heeft het niet altijd gemakkelijk, haar ouders zijn uit elkaar. Zij woont samen met haar 

verstrooide schrijvende moeder. Nu en dan brengt ze een weekend door bij haar artistieke vader. 

Haar mening gaat vaak in tegen die van haar klasgenoten, maar toch lukt het door haar enthousiasme 

om nieuwe vrienden te maken. 

 

 De schreeuw van de uil 

Bastia, F., Westerduin, A. 

Davidsfonds/Infodok, Leuven, 1990 

Fabrice is een dagdromer en een pestkop. Over zijn onvoorspelbaar gedrag, over zijn afwezige 

ouders, over de oma waarbij hij nu woont,… roddelen de mensen van het dorp erop los. Op een dag 

ontdekt hij een uil, genageld op een poort van een boerderij. De boer volgt daarmee een oude 

gewoonte om hem te beschermen tegen gevaar. Fabrice zet alles op alles om de vogel te redden. Het 

loopt niet van een leien dakje. 

 

 Maskers 

Van den Berg, L., Verrept, P. 

Clavis, Hasselt, 2000 
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Bij carnavalsnacht stonden ze nog gezellig samen met z’n drieën onder een warme deken op het dek 

van de boot. Diezelfde nacht hebben vader en moeder ruzie. De woorden gaan doorheen de dikke 

deur van Jessica’s kamer. En dan zegt moeder: ‘als je al maar half zoveel gaf om mij, als je geeft om 

het kind, was dit niet onze laatste vakantie samen.’ Er kraakt iets in Jessica’s hoofd. De mist van de 

hele wereld kruipt in haar hoofd en in haar buik. Ze holt de nacht in. Weg van de woorden. Voor ze 

het beseft, doolt ze rond in een vreemde stad van water, mist en maskers. 

 

 Reisbureau Fantasia 

Beukenkamp, G. 

Sjabloom, Amsterdam, 1997 

 

Yasmijn heeft zich diep in nesten gewerkt. Ze heeft de ene na de andere leugen verteld. Zelfs tegen 

haar vriendje Joost is ze niet eerlijk geweest over haar vader. Hoe kan ze ook zeggen waarom haar 

vader er nooit is, als ze zelf niet eens weet waarom haar vader, haar en haar moeder in de steek heeft 

gelaten. Als ze samen met Joost op een middag het geheimzinnige Reisbureau Fantasia ontdekt, lijkt 

het alsof er een oplossing is voor haar probleem. Zal ze haar vader vinden? 

 

 Het jaar van de heks 

Beukenkamp, G. 

Sjabloom, Amsterdam, 1998 

 

Jessica is vast van plan de vakantie met haar vader, diens vriendin Agnes en haar broer Stefan niet 

leuk te vinden. Ook al doet Agnes nog zo aardig, ze hoeft heus niet te denken dat ze de plaats van 

haar moeder kan innemen. Als ze op vakantie ook nog eens in een klein afgesloten stadje belanden, 

wordt Jessica’s stemming er niet beter op. Het klank –en lichtspel waar Agnes die avond naartoe wil, 

lijkt haar een ouderwets gedoe. Veel uren later kijkt ze er heel anders tegenaan. Want dit jaar is het 

jaar van de heks.  

 

 De ring van Jupiter 

De Braeckeleer, N., Van den Eynde, P. 

Standaard, Antwerpen, 2002 

 

De 12-jarige Kevin heeft het erg moeilijk om de scheiding van zijn ouders te verwerken. Hij blijft 

ervan dromen om ze terug bij elkaar te krijgen, maar beseft dat die kans klein is. Op een dag vindt hij 

een knikker in het gras. Een magische knikker, met een toegangspoort tot een andere dimensie. Als 

hij door die dimensie in Jupiter belandt, krijgt zijn leven een andere wending.  

 

 Verstekeling vermist 

Breeden, C. 

Sjabloom, Amsterdam, 1997 

Sari kan de scheiding van haar ouders maar moeilijk aanvaarden en dan nodigt haar moeder ook nog 

eens een nieuwe vriend uit. Ze besluit om alles te ontlopen en een paar dagen met haar vader mee te 
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rijden in de vrachtwagen. Hij moet een grote mobiele kantoorruimte ergens in Duitsland leveren. 

Meestal gebeurt er niet zoveel onderweg, maar deze keer is het anders.  

 Skaten tussen de rozen 

Bowles, C., Dalemans, F., Brandes, W. 

Clavis, Hasselt, 1998 

Iedereen kent Tao. Zijn moeder en stiefvader, echte vader, stiefbroer en stiefzus, politie en 

schoolhoofd, zelfs één of andere Joegoslaaf die hij niet kent. Hij heet meneer Pecrovic en heeft een 

hekel aan Tao. Tao is 11 jaar. Hij weet niet hoe hij in die puinhoop terecht is gekomen. Het was niet 

eens zijn schuld.  

 

 Kinderen en echtscheiding 

Driesen, L. 

Garant, Leuven, 2002 

Dit boek gaat over Thomas, een jongen van 12 jaar. Zijn ouders zijn gescheiden. Thomas moet dit 

verwerken. Hij schrijft in zijn dagboek op wat er zich allemaal afspeelt en hoe hij zich daarbij voelt. 

Zijn verhaal verloopt volgens die grote fasen: veel ruzie tussen de ouders, de echtscheiding, de nieuwe 

relatie van moeder en het nieuw samengesteld gezin. 

 

 Een stiefkwartiertje 

Fine, A. 

Fontein, Baarn, 1996 

 

De klas gaat op schoolreis naar een oud landhuis. Niet alle leerlingen kunnen in de bus. In de haast 

kiest de juffrouw vijf leerlingen uit, die met de minibus moeten meereizen. Het toeval wil dat al deze 

leerlingen één zaak gemeenschappelijk hebben. Ze hebben alle vijf, twee huizen en twee gezinnen. 

Door een ongelukkig toeval komen zij terecht in een spookachtig huis. Hier vinden de vijf kinderen 

een geschreven tekst van een al lang overleden bewoner. Hierin staat hoe de stiefvader van deze 

bewoner wel niet was. En over dit onderwerp kunnen onze vijf natuurlijk goed meepraten en ieder 

krijgt een kwartier om zijn verhaal te vertellen.  

 

 Juffrouw Tureluurs 

Finne, A.; De Wolf, A. 

De Fontein, Baarn, 1989 

 

Miranda een gescheiden, werkende moeder plaatst een advertentie in de krant voor een huishoudster, 

die ook de kinderen opvangt na de school. Juffrouw Tureluurs is het idee van de vader Daniël, een 

werkloze acteur. Het wordt een succes voor de kinderen en ook voor de moeder. Tot op de dag dat 

de tekenklas van de plaatselijke tekenacademie, waar de vader model voor is, besluit om in Miranda’s 

huis te komen tekenen.  
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 Ik eet een tijger 

Gomes, P. 

Leopold, Amsterdam, 1992 

Mathijs en zijn opa maken een reis door Indonesië. Opa wil Mathijs laten zien hoe het land er vroeger 

uitzag. Maar vroeger bestaat niet meer. De ouders van Mathijs zijn gescheiden. Soms denkt hij dat het 

zijn schuld is. Hij wil opa graag vragen waarom zijn ouders niet meer samenwonen. Maar opa kan het 

hem ook niet vertellen.  

 

 Het geheim van het kermispaard 

Hafkamp, C. 

Altamira, Heemstede, 1992 

 

Als Rubens vader hertrouwt zit hij ineens in een vreemd dorp met een moeder die hij helemaal niet 

wil en een klein broertje en zusje die alle aandacht van zijn vader opeisen. In het dorp is niet zoveel te 

beleven en nu is hij ook zijn vriendin kwijt. Dat verandert als hij Lif gaat opzoeken. Lif woont buiten 

het dorp en is een boeiend en gek mens. Lif behandelt hem niet als een kind. Ze heeft een pracht van 

een kermispaard in haar huis staan. Geleidelijk komt Ruben meer te weten van Lif, de kermisvrouw. 

Als hij op een dag achter het geheim van het kermispaard komt, verandert er veel en ziet Ruben de 

toekomst anders.  

 

 Donderslag 

Hathorn, L., Kiefte, K. 

Ploegsma, Amsterdam, 1991 

 

Lana voelt zich onbegrepen en verlaten binnen het gezin van haar vader, waar ze plotseling moet 

gaan wonen. Ze zoekt haar toevlucht bij Donderslag, een hond waarvan zij niet weet of hij echt 

bestaat. Dan is er nog Niel, een oude man. Hij kan mooie verhalen vertellen. In zijn verhalen ontdekt 

Lana gelijkenissen met haar eigen leven. Hierdoor voelt ze zich sterker en kan ze haar eigen angst 

onder ogen zien en kan ze haar leven veranderen. 

 

 Papa redden! 

Johnson, P. 

Altiora, Averbode, 2001 

Het gaat al een tijdlang niet goed meer tussen de ouders van Claire en Joe. Ze willen een tijdje apart 

gaan wonen om tot rust te komen. De twee kinderen vinden het heel erg. Hun vader krijgt het 

bovendien erg moeilijk nadat hij uit het huis is getrokken. Claire en Joe besluiten in te grijpen. Ze 

werken een plan uit. Als er dan nog een van moeders collega’s overdreven geïnteresseerd is in hun 

moeder, blijven de kinderen niet bij de pakken zitten. Hoe kunnen ze de indringer een stok in de 

wielen steken? 
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 Verboden voor mannen 

Levinson, M. 

De Vries-Brouwers, Antwerpen, 1999 

Wanneer Cassies vader zijn gezin in de steek laat voor een advocate van 26 jaar die bij zijn firma 

werkt, heeft het 11-jarig meisje het hier heel moeilijk mee. Cassie werkt haar woede uit op iedereen 

die mannelijk is. Of het nu het nieuwe lief van haar oudere zus is of een bejaard familielid dat in hun 

huis komt herstellen van een hartaanval, allemaal krijgen ze een groot bord voor hun neus waarop 

Cassie in boze paarse letters heeft geschilderd: verboden voor mannen. 

 

 Tweespalt 

Van Mulders, A. 

Infodok, Leuven, 1990 

 

San is dertien en woont bij haar moeder. Haar ouders zijn sinds een jaar uit elkaar. Ondanks de goede 

voornemens van haar ouders om San regelmatig op bezoek te laten gaan bij haar vader, komt er niet 

van. Plots moet de moeder van San voor een weekend weg. San gaat voor het eerst sinds lange tijd 

terug naar haar vader. Vanaf die dag gebeuren er veel dingen. 

 

 Een rooskleurig meisje  

Vandenberghe, M. 

Clavis, Hasselt, 2001 

 

‘Weg is weg en geen gehuil meer’ vindt Camilla. Het heeft voordelen dat haar vader weg is. Ze 

hoeven niet meer die vieze vis te eten die hij lekker vond. Niet meer te kijken naar al die lelijke 

kinderen die hij de laatste tijd tekende. Neen, ze kunnen gewoon doen waar ze zin in hebben. 

 

 Van kwaad tot erger 

Voigt, C. 

Lemniscaat, Rotterdam, 1998 

 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar vertellen Mickey’s ouders haar dat ze willen scheiden. Dat is 

allemaal best. Maar Mickey vindt dat haar ouders het recht niet hebben om haar leven door elkaar te 

gooien. Het is toch niet haar schuld dat haar ouders een dochter hebben die niet in staat is hen bij 

elkaar te houden. Mickey’s beste vriendin helpt haar bij het verzinnen van slimme plannen om de 

scheiding te voorkomen. Het zou niet moeilijk mogen zijn, maar ze hadden niet op de invloed van 

Gianette gerekend, een nieuw meisje in de klas. Dit meisje kan de toekomst verspellen. 

 

 

 

 



Nieuw samengestelde gezinnen   226    

 Het Kofferkind 

Wilson, J. 

Van Holkema en Warendorf, Houten, 1994 

 

Mijn ouders zijn gescheiden. Ik woon de ene week bij mijn moeder en de andere week bij mijn vader. 

Zo simpel als het ABC. Maar niet heus.  

 

 Vaders, moeders? Hardgekookte eieren 

Vriens, J., Van der Steen, W. 

Van Holkema en Warendorf, Houten, 1998 

 

Jan en Nikkie zijn verliefd op elkaar. Ze hebben ook een geheime hut waar ze kunnen praten, strips 

lezen en limonade drinken. Nikkies ouders maken steeds meer ruzie. Als de ouders van Nikkie 

scheiden, weet ze niet voor wie ze moet kiezen. Terwijl ze samen met Jan op weg is naar haar opa, 

weegt ze de voor –en nadelen van beide ouders tegen elkaar af.  

 

 Alles mag 

Polak, E. 

Clavis, Hasselt,1990  

 

Mark woont bij zijn moeder. Als op een dag Matthias opduikt, de nieuwe vriend van zijn moeder, 

weet Mark genoeg: die hebben we hier niet nodig! Hij vraag Philip om raad: “Mijn moeder heeft een 

nieuwe vriend.” “En die wil jij wegpesten?” vraagt Philip. “Kan dat dan?” “Natuurlijk kan dat,” grijnst 

Philip, “als maar weet hoe.” 
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2.5 Bijlage 5: evaluatieformulier 

          

EVALUATIE 

Duid bij elk onderdeel het gezichtje aan dat overeenkomt met wat jij ervan vindt. Je mag er ook uitleg 

bijschrijven.  

1. VERHAAL 

 

 

 zeer goed          goed               slecht  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

2. UITLEG NIEUW SAMENGESTELDE GEZINNEN 

 

 

      zeer goed          goed                slecht  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

3. STELLINGEN 

 

 

 

   zeer goed              goed          slecht  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  
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 ................................................................................................................................................................  

4. INFORMATIE OVER HET JAC, KINDEREN –EN JONGERENTELEFOON, 

BOEKENLIJST 

 

 

      zeer goed                goed                   slecht  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

5. ZO VOELDE IK ME TIJDENS DE VORMING 

 

 

zeer goed                                      goed        slecht  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

6. WAT VOND IK VAN DEZE VORMING IN HET ALGEMEEN? 

 

 

zeer goed             goed           slecht 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  
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VOORWOORD 

In dit eindwerk pas ik het handelingsplan “het genogram als methodisch werkinstrument in het werken met 

nieuw samengestelde gezinnen” zoals beschreven in het theoretisch deel, toe in de praktijk. 

Ik heb hiervoor gekozen omdat het genogram een werkinstrument is dat het beste aansluit bij de 

werkwijze en de doelgroep van mijn stageplaats.  

Verder heeft het genogram zijn meerwaarde bewezen vanaf de eerste week van mijn stage toen ik het 

gebruikte om mij de dossiers eigen te maken.  

Het werd mij duidelijk dat het genogram een instrument is dat zich er uitstekend leent als 

communicatiemiddel tussen hulpverlener en cliënt, en tussen hulpverleners onderling. Ik heb het 

genogram meermaals gehanteerd om externe hulpverleners op een snelle en effectieve manier een 

beeld te schetsen van de situatie van onze cliënt.  

Binnen mijn stageplaats wordt het genogram tot nu toe niet frequent gehanteerd. Op basis van de 

door mij gemaakte genogrammen en bijhorende uitleg over de voordelen hiervan, is nu het voorstel 

gelanceerd om het genogram een vast onderdeel te maken van de verslaggeving.  

Mijn persoonlijke leerdoelstellingen zijn: 

 Aantonen dat het genogram een meerwaarde kan zijn voor mijn stageplaats. Zowel in het 

werken met NSG, als in het contact met cliënten die geen deel uitmaken van een NSG en 

hulpverleners. 

 Het stappenplan van het genogram zoals omschreven in hoofdstuk 5 van de seminarietekst 

vanuit mijn praktijkervaringen aanpassen en bijsturen waar nodig. 

 Samen met een cliënt het stappenplan toepassen. 

Doelen betreffende de stageplaats: 

 Een concreet en onmiddellijk toepasbaar handelingsplan voor het werken met nieuw 

samengestelde gezinnen afleveren aan de opvoeders en maatschappelijk werkers van Don Bosco. 

Doelen betreffende de cliënt: 

 De cliënt kan de evoluties van het gezin tot NSG in kaart brengen. 

 De cliënt kan de onderlinge relaties tussen de gezinsleden benoemen. 

 De cliënt kan op basis van de aangebrachte relaties doelstellingen voor zichzelf aanbrengen. 
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Dit eindwerk is in verschillende stappen tot stand gekomen: gesprekken met de maatschappelijk 

werkers van de sociale diensten en de opvoeders van leefgroep de KLINCK, een huisbezoek aan een 

NSG waarmee ik het genogram heb toegepast en het schrijven en herschrijven van mijn teksten op 

basis van raadgevingen van mijn eindwerkbegeleider. 

Dit eindwerk had ik echter nooit kunnen schrijven zonder de ondersteuning en goede raadgevingen 

van mijn stagebegeleidster Anne Verwimp en eindwerkbegeleider Filip Bode. De opvoeders van 

leefgroep de KLINCK: Christ Messly, Wim Claessen, Leen Van Nuffelen, Jozef Boeckx en Jef De 

Smedt. De medewerking van Tom en Maria, maatschappelijk werkers Anouk Withaeckx, Ludgard 

Raats en Ingrid Heijens, opvoeder Peter Van Hove van leefgroep RAGAZZI, eerste begeleider 

Walter Vleugels en directeur William Schiepers. 

Mijn oprechte dank hiervoor. 

 

Annemie Wuyts 

19 mei 2004 
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INLEIDING 

Tijdens mijn stage bij het jongenstehuis Don Bosco in leefgroep de KLINCK viel het mij 

onmiddellijk op dat het merendeel van de jongens deel uitmaakt of zelfs verscheidene keren deel 

heeft uitgemaakt van een nieuw samengesteld gezin.  

Al snel stelde ik mij de vraag hoe de maatschappelijk werkers en opvoeders in Don Bosco met dit 

grote aantal nieuw samengestelde gezinnen omgaan? Hoe de verschillende partners bij de 

hulpverlening van hun kind betrokken worden? Welke rol de nieuwe partners en ex-partners 

innemen? Don Bosco tracht immers zoveel mogelijk het gezin bij de hulpverlening te betrekken. 

Maar hoe doen de hulpverleners dat dan met nieuw samengestelde gezinnen?  

Uit de vragenlijst die ik aan de maatschappelijk werkers van de sociale diensten binnen Don Bosco 

had laten invullen bleek al gauw dat er aan deze nieuw samengestelde gezinnen geen speciale aandacht 

gegeven werd, maar dat ze op dezelfde wijze benaderd worden als de kerngezinnen. Het moment dus 

voor mij om hierin verandering te brengen en aan te tonen waarom nieuw samengestelde een andere 

manier van benadering wensen.  

De probleemstelling van dit stuk luidt dan ook als volgt; “Wat is de meerwaarde van het genogram als 

methodisch werkinstrument voor mijn stageplaats in het werken met nieuw samengestelde 

gezinnen?”.   

Aangezien de jongens van leefgroep de KLINCK tussen de 14 en de 17 jaar zijn leek het mij het 

beste om het genogram als methodisch werkinstrument te gebruiken. Het is duidelijk, gemakkelijk 

hanteerbaar en de jongere en zijn gezin kunnen er actief aan deelnemen. Samen met een jongen uit 

mijn leefgroep en zijn stiefmoeder heb ik aan de hand van het genogram hun gezinssituatie in kaart 

gebracht en nagegaan hoe zij het leven in een NSG ervaren. 

In hoofdstuk 1 stel ik mijn stageplaats kort voor. Zowel de ideologie, de doelgroep, de doelstellingen, 

de structuur en de functie van de sociale dienst worden kort toegelicht. Op deze manier krijgt u 

immers een beter zicht op mijn stageplaats en wordt het lezen vergemakkelijkt. 

Hoofdstuk 2 geeft weer hoe de stageplaats staat tegenover het gebruik van het genogram en het 

contextuele denken in het algemeen.  

In hoofdstuk 3 wordt het genogram toegepast in de praktijk. Samen met de leden van een nieuw 

samengesteld gezin heb ik aan de hand van het genogram hun situatie in kaart gebracht en de theorie 

eraan gekoppeld. 

Tot slot geef ik in hoofdstuk vier enkele criteria weer, waarom het genogram een instrument is dat 

binnen de stageplaats een meerwaarde kan zijn. 

 

Veel leesplezier! 
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3 VOORSTELLING VAN DE STAGEPLAATS 

Aan de hand van mijn stagedoorlichting en de brochures van het jongenstehuis Don Bosco heb ik de 

relevante gegevens die belangrijk zijn om mijn stageplaats voor te stellen gebundeld. In dit hoofdstuk 

kunt u lezen wat de ideologie van het tehuis is, wie tot de doelgroep behoort, wat de doelstellingen 

zijn, welke structuur er geldt en wat de taken van de sociale dienst binnen het tehuis zijn. 

3.1 Ideologie 

Het jongenstehuis Don Bosco is christelijk geïnspireerd. 

In de lijn van de opvoedingsstijl van Don Bosco, beoogt het tehuis een tijdelijke of langdurige opvang 

en opvoeding te geven aan jongeren die een als misdrijf omschreven feit (MOF) gepleegd hebben en 

aan jongeren uit problematische opvoedingssituaties (POS). Via individuele begeleiding, 

leefgroepwerking en gezinsbegeleiding tracht men deze jongeren voor te bereiden op een reïntegratie 

in de samenleving en te richten op zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 

In de werking vertrekt men vanuit de visie van Don Bosco. Het werk van Don Bosco kan men 

belichten vanuit 4 hoeken: 

Het heeft kenmerken van: 

 een THUIS : een huiselijke sfeer, een warme hartelijkheid waar jongeren zich begrepen, aanvaard 

en gewaardeerd voelen.  

 een SCHOOL: ontplooiingskansen/toekomst, inzichten en vaardigheden bijbrengen om de 

slaagkansen in het leven te vergroten 

 een KERK: vanuit een doorleefd geloof staan mensen hoopvol en positief in het leven, alles 

gebeurt vanuit een diep Godsvertrouwen. 

 een SPEELPLAATS: elkaar ongedwongen in spel en vrolijkheid ontmoeten, de waarde van 

ontspanning voor een evenwichtige uitgroei. 

Hierbij stelt men een totaalaanpak voorop. Niet zozeer problemen oplossen als wel jongeren in hun 

vragen en met hun problemen tot ontplooiing brengen (Wuyts, 2003, p.5). 

Deze 4 aspecten zijn van wezenlijk belang voor de vorming van gelukkige mensen. Openbloeien tot 

een goed uitgebalanceerde persoonlijkheid kan in de visie van Don Bosco door: 

 een warme hartelijkheid 

 een dynamische levensvorming 

 een hoopvol Godsvertrouwen 

 een vreugdevolle ontspanning  
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3.2 Doelgroep 

Het jongenstehuis wil instaan voor opvang en begeleiding van jongens tussen 12 en 18 jaar –met 

verlenging tot 20 jaar op basis van vrijwillige hulpverlening – toevertrouwd door het Comité 

Bijzondere Jeugdzorg en door de Jeugdrechtbank. 

De jongens zijn voornamelijk afkomstig uit sociaal zwakke en kansarme gezinnen en kunnen als 

sociaal gehandicapte jongeren omschreven worden. Na langdurige periodes van conflicten en 

spanningen binnen hun natuurlijk milieu, zijn deze jongens in een situatie terecht gekomen die hun 

ontwikkelingskansen sterk bemoeilijkten. Vaak is onaanvaardbaar gedrag de directe aanleiding van een 

plaatsing. Problemen in het gezin, op school, in de vrije tijd waarbij ambulante en semi-residentiële 

hulpverleningsvormen te weinig probleemvermindering of probleemoplossing hebben geboden, 

kunnen redenen zijn voor de plaatsing. Bij sommige jongeren is de plaatsing het gevolg van het 

plegen van een als misdrijf omschreven feit. 

Veel jongens komen uit zogenaamde ‘gebroken gezinnen’. Overlijdens, echtscheidingen,… zorgen 

ervoor dat veel jongens deel uitmaken van éénoudergezinnen of nieuw samengestelde gezinnen. Het 

niet beschikken over voldoende pedagogische bekwaamheid of disharmonische binding van ouders 

en hun kinderen kan eveneens aanleiding geven tot een plaatsing. De sociaalaffectieve verwaarlozing 

kan als gevolg hebben dat de jongens eigen gedragsmoeilijkheden vertonen ten gevolge van 

ongunstige psychosociale omstandigheden. 

Andere aanmeldingsredenen die meer te situeren zijn binnen een problematische opvoedingssituatie 

zijn ondermeer verwenning, verwaarlozing en mishandeling. 

Niet alle jongeren kunnen terecht in het jongenstehuis. Voor jongeren met zware karakterstoornissen, 

ernstige verslavingsproblemen, blijvend delinquent gedrag, psychosen, mentale handicaps zijn er 

onvoldoende zinvolle mogelijkheden om een voldoende antwoord te geven binnen de pedagogische 

setting (Wuyts, 2003, p.8) 

3.3 Doelstellingen 

3.3.1 Officiële doelstellingen 

Het jongenstehuis is een voorziening binnen het kader van de Bijzondere Jeugdbijstand en de 

Jeugdbescherming. De huidige wet wordt mee bepaald door de wet op de Jeugdbescherming van 

1965. Deze maakt het mogelijk om jongeren in een geschikte instelling te plaatsen, wanneer ze een als 

misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. Anderzijds zijn er de decreten betreffende Bijzondere 

Jeugdbijstand die in een problematische opvoedingssituatie, hetzij vrijwillige hulpverlening, hetzij 

afdwingbare pedagogische maatregelen mogelijk maken (Wuyts, 2003, p.7). 
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3.3.2 Feitelijke doelstellingen 

De oorspronkelijke doelstelling van het jongenstehuis was om jongens op te vangen die ten gevolge 

van de Tweede Wereldoorlog geen thuis meer hadden. Op die manier trachtte de Salesianen hen de 

mogelijkheid te bieden om de toekomst aan te kunnen. 

De huidige doelstelling binnen het jongenstehuis is om jongens in nood, die al dan niet vrijwillig 

geplaatst worden, tijdelijke opvang en begeleiding te geven. Op die manier tracht men bij Don Bosco 

de jongens levensomstandigheden te bieden waarin ze hun persoonlijkheid kunnen ontwikkelen en 

kunnen groeien naar zelfstandigheid en/of terugkeer naar huis. In de instelling kunnen de jongens tot 

rust komen en afstand nemen van hun problematische situatie. Om deze doelstelling te realiseren 

biedt men de jongens een vaste structuur met duidelijke waarden en normen. Bij Don Bosco gaat 

men ervan uit dat dit aan de jongen duidelijkheid geeft, hij hierdoor weet wat kan en niet kan en wat 

de mogelijke gevolgen zijn. Hierdoor wordt voor de jongen een klimaat gecreëerd dat een stuk 

zekerheid, veiligheid en geborgenheid biedt. 

Don Bosco tracht deze doelstellingen te bereiken door:  

 het opstarten van individuele begeleiding, waarbij individuele werkpunten worden opgesteld 

 werken met de context 

 een verblijf in de structuur van de leefgroep 

 gezinsbegeleiding en zelfstandigheidtraining 

 een kamertraining zodat via begeleid zelfstandig wonen de jongere een eigen plaats kan innemen 

in de samenleving. 

Hierbij kan de leefgroepstructuur geleidelijk afgebouwd worden zodat via begeleid zelfstandig wonen 

de jongere een eigen plaats kan innemen in de samenleving. 

De doelstellingen worden voor ieder jongen individueel bekeken en afhankelijk van de problematiek, 

op eigen wijze hard gemaakt aan de hand van een handelingsplan met persoonlijke doelstellingen. Het 

uiteindelijke doel is dat de jongens in een latere fase minder maatschappelijk kwetsbaar en meer of 

voldoende zelfstandig en verantwoordelijk worden. Hierdoor zouden ze in staat moeten zijn om hun 

“eigen” weg te gaan binnen de samenleving (Wuyts, 2003, p.7). 

3.4 Structuur 

De jongeren worden ingedeeld in leefgroepen en dit om optimaal aan hun behoeften te kunnen 

voldoen. Het Don Bosco jongenstehuis telt drie leefgroepen: de Ragazzi, de Klinck en de Bocht 

(Adolescentenwerking). Elke leefgroep wordt begeleid door een team van drie à vier voltijdse 

begeleid(st)ers en een hoofdbegeleider, ondersteunt door een maatschappelijk werker. 

Iedere leefgroep heeft eigen accenten in zijn werking. De indeling gebeurt grotendeels op basis van 

hun leeftijd, hun situatie (schoolgaand of werkend) en hun toekomstplannen (namelijk terugkeer naar 

huis of zelfstandig gaan wonen). Elke leefgroep bestaat uit maximum 12 jongeren die hun eigen 
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woonkamer, keuken en speelzaal hebben. Iedere jongen heeft een eigen kamer en individuele 

begeleider. 

De leefgroepen werken zelfstandig binnen eenzelfde visie. Om de voortgang van de jongere te 

bevorderen wordt deze autonomie echter voortdurend getoetst aan de continuïteit doorheen de 

leefgroepen (Wuyts, 2003, p.8). 

Hieronder vindt u een korte toelichting van de drie leefgroepen. 

3.4.1 Ragazzi  

 Ragazzi; wat “jongens” betekent, is de leefgroep waarin twaalf 12- tot 16-jarige jongens onderdak 

vinden. Naast de individuele begeleiding ligt hier het accent op groepsgerichte activiteiten en het leren 

samenleven. Studiebegeleiding en het zoeken naar een zinvolle vrijetijdsbesteding krijgen hier een 

hoge prioriteit (Wuyts, 2003, p.9). 

3.4.2 De Klinck 

In leefgroep de Klinck is de leeftijd variërend van 15 tot 17 jaar. De capaciteit is evenals beperkt tot 

12 jongens. In deze leefgroep moet het duidelijk worden of de jongen zelfstandig gaat wonen of 

terugkeert naar zijn thuismilieu. Door groepsgebonden bezigheden tracht men aan de jongens 

structuur te bieden, terwijl tegelijkertijd meer ruimte gegeven wordt om de op deze leeftijd steeds 

belangrijker wordende identiteit te ontdekken. Het bijbrengen van verantwoordelijkheidsgevoel is een 

ander aandachtspunt dat aan bod komt doorheen het trainen van de zelfstandigheid. Men tracht dit 

alles te bereiken door zich te houden aan een duidelijke structuur en vaste regels. Het accent in deze 

leefgroep ligt op de individuele benadering van de jongen (Wuyts, 2003, p.9). 

In deze leefgroep heb ik gedurende vier maanden meegedraaid als medewerker van de sociale dienst  

3.4.3 Adolescentenwerking 

3.4.3.1 De Bocht 

De Bocht is een kleinere leefgroep die naast kamertraining de Brug, de studiowerking en het begeleid 

zelfstandig wonen onder de adolescentenwerking valt. Het gaat hier om studerende of werkende 

jongeren tussen 16 en 20 jaar die zich dienen voor te bereiden op een zelfstandig bestaan. De 

capaciteit binnen de Bocht bedraagt 8 jongens. Zelfstandigheidtraining en 

persoonlijkheidsontwikkeling worden hier hoog in het vaandel gedragen. Het groepsgericht werken 

wordt afgebouwd, terwijl het klimaat van huiselijke gezelligheid, sfeer en aandacht voor de anderen 

behouden blijft. Hier wordt de eerste aanzet gegeven voor verschillende zelfstandigheiddomeinen; 

onder andere door het aanleggen van een groeimap (Wuyts, 2003, p.9) 
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Naast de drie bovenvermelde leefgroepen is er nog een overgangsvorm tussen leefgroep en alléén 

wonen. 

3.4.3.2 De Brug 

Kamertraining de Brug zorgt voor de overgang van leefgroep naar alleen wonen. Deze kamertraining 

die onder de adolescentenwerking valt, heeft een maximumcapaciteit van vier jongens tussen de 16 en 

de 20 jaar. In deze werking nemen jongeren via een beurtrolsysteem alle huishoudelijke taken voor 

hun rekening. Ook de groeimap die al in leefgroep de Bocht wordt aangelegd wordt binnen de 

kamertraining meer gepersonaliseerd via het aanleren van budgettering en het bijhouden van 

administratie.  

Via het dagelijks meeleven is er nog een sterke individuele begeleiding aanwezig. Een eigen studio en 

initiatiekeuken geven de mogelijkheid om zelfredzaam te worden. Praktische zelfredzaamheid zoals 

koken, poetsen, wassen,…, financiële en administratieve zelfredzaamheid en emotionele en relationele 

zelfredzaamheid worden hier eigen gemaakt (Wuyts, 2003, p.10). 

3.4.3.3 Studiowerking 

De kamertraining wordt opgevolgd door een Studiowerking waar maximum vier jongens tussen de 16 

en de 20 jaar terecht kunnen. Op de studio worden alle aangeleerde vaardigheden vanuit de 

kamertraining uitgeprobeerd. De begeleider leeft niet meer dagdagelijks mee, maar volgt de jongens 

van nabij op en heeft op geregelde tijdstippen begeleidingsgesprekken met hen (Wuyts, 2003, p.10). 

3.4.3.4 Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW) 

Individuele begeleiding en zelfstandigheidtraining in de Brug worden afgerond door het samen 

zoeken naar het inrichten van een gepaste woonst: “Begeleid Zelfstandig Wonen”. Het Begeleid 

Zelfstandig Wonen biedt de mogelijkheid aan vijf jongens om hen indien nodig een externe 

begeleiding als laatste begeleidingsvorm aan te bieden. De individuele begeleid(st)er volgt het zich 

leren handhaven in deze nieuwe situatie op. De begeleiding krijgt meer en meer het karakter van raad 

geven, bevestigen en bijsturen waar nodig. 

In samenspraak met de consulent(e) wordt de begeleiding van het zelfstandig wonen beëindigd. Ook 

dan nog kan de jongvolwassene vrijblijvend contacten onderhouden en zo nodig raad vragen (Wuyts, 

2003, p.10). 

3.5 De sociale dienst 

3.5.1 Doelstelling 

De doelstelling van de sociale dienst is om de relaties van de jongens met de buitenwereld te 

onderhouden of verder uit te bouwen. Sociale dienst en jongeren werken samen aan een reïntegratie 

in de maatschappij en willens tevens sociaal onaanvaardbaar gedrag wegwerken. 
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Het uitgangspunt is dat elke jongen functioneert op verschillende levensgebieden zoals onder andere 

de school, de thuissituatie, de leefgroep en verenigingen. De maatschappelijk assistent wil de jongens 

helpen om deze relaties buitenhuis op te vangen en met de jongen te bekijken hoe samen het 

disfunctioneren te verhelpen (Wuyts, 2003, p.16). 

3.5.2 Een ingebouwde dienst 

De sociale dienst is een ingebouwde dienst omdat de werking ervan mee bepaald wordt door andere 

diensten en personen die betrokken zijn bij de werking van het jongenstehuis. Dit zijn onder andere 

de directie, de eerste begeleider en het opvoedersteam. De maatschappelijk assistenten nemen ook 

deel aan de teamvergadering. Dit houdt in dat zij deelnemen aan de bespreking van de jongens en dat 

zij een inbreng kunnen doen in het nemen van beslissingen. In dit geval vraagt het team ook naar het 

advies van de maatschappelijk werker. De jongens zelf kunnen, weliswaar schriftelijk, een vraag in de 

teamvergadering aanbrengen. De maatschappelijk assistent zorgt er ook voor dat de andere teamleden 

de nodige informatie krijgen over het buitenshuis leven van de jongens. De maatschappelijk werker 

krijgt dan op zijn beurt van de opvoeders de nodige informatie over het gedrag van de jongens in 

groep (Wuyts, 2003, p.16). 

3.5.3 Taken van de maatschappelijk assistent 

Naast het “in de leefgroep staan”, wanneer bijvoorbeeld een opvoeder ziek wordt, kan de 

maatschappelijk werker ook samen met de jongens de maaltijd nuttigen en naar eigen believen en 

noodzakelijkheid in de leefgroep vertoeven.  Hier vervult de maatschappelijk assistent dan in zekere 

zin de taak van opvoeder.  Voordeel hierbij is dat het voor de maatschappelijk assistent op die manier 

mogelijk is om een nauwkeuriger beeld van de jongens te krijgen.  Het biedt eveneens de 

mogelijkheid om op een andere manier contact met de jongens te hebben (Wuyts, 2003, p.23). 

Verder houdt de maatschappelijk assistent zich bezig met : 

 intake- en kennismakingsgesprekken 

 het organiseren van vorming in het tehuis 

 sociale administratie zoals schoolabonnementen, identiteitskaarten,…  

 het opstellen van een jaarverslag 

 permanentie houden in het weekend en tijdens vakantieperiodes 

 bespreken van de toekomstperspectieven van de jongens 

 verspreiden van informatie over de buitenwereld van de jongen aan het team 

 deelnemen aan teamvergaderingen, collegiale consultaties en orthopedagogische gesprekken met 

de betreffende opvoeders 

Naast dit takenpakket, dat zich hoofdzakelijk binnen het tehuis afspeelt, zijn er nog taken die te 

maken hebben met de buitenwereld zoals :  

 contacten met het thuismilieu van de jongen 

 contacten met de school of het werk van de jongen 
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 contacten met de consulent(e) van de plaatsende instantie 

 contacten met de verenigingen waarbij de jongens lid zijn 

 contacten met andere diensten/hulpverleners die zich met het gezin en/of de jongen 

bezighouden 

 overleg en/of samenwerking met andere diensten ten behoeve van het werk in de instelling 

 bijscholing 

Doordat de maatschappelijk assistent deel uitmaakt van het kader, waar ook de directie en de 

groepschefs in zitten, overstijgen zij voor een stuk de leefgroepen en hebben zij een duidelijk zicht op 

de werking van de instelling in zijn geheel (Wuyts, 2003, p.23). 

De maatschappelijk assistent heeft in het beleid van het tehuis ook de taak om te signaleren.  De 

uiteindelijke beslissing ligt natuurlijk bij het beleid (Wuyts, 2003, p.24). 
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4 DE STAGEPLAATS EN HET GENOGRAM 

In dit hoofdstuk wil ik weergeven hoe mijn stageplaats het contextuele denken toepast en hoe en 

waarvoor zij het genogram hanteren. Wat volgens hen de positieve en negatieve aspecten zijn van het 

gebruik van het genogram in het werken met nieuw samengestelde gezinnen en gezinnen in het 

algemeen.  

Deze informatie heb ik aan de hand van een vragenlijst17 voor de medewerkers van de sociale 

diensten en via gesprekken met de opvoeders van leefgroep de KLINCK en opvoeder Peter van 

leefgroep RAGAZZI verzameld. 

Ik heb ervoor gekozen om het contextuele denken toe te passen omdat het eerst en vooral een 

methode is die binnen de ideologie en werkwijze van Don Bosco past. Het is immers de taak van de 

hulpverlener om een ijzersterk overzicht te maken van de totale situatie van de hulpvrager in zijn 

context; ruimer en breder dan de hulpvraag op zich doet vermoeden. Het kader van de vier dimensies 

biedt naar mijn mening een bijzonder interessant middel om enige orde in de situatie van de cliënt te 

scheppen en om een grondig beeld te krijgen op het disfunctioneren van het gezin.  

Ook het feit dat ik het genogram gebruikt heb om mij de dossiers van de jongens eigen te maken 

heeft mee bepaald dat ik ervoor gekozen heb om het contextuele denken in dit eindwerk toe te 

passen.  

4.1 Het contextuele denken op de stageplaats 

De context van de jongeren staat centraal bij Don Bosco en kan niet los van de jongen komen te 

staan. De doelstelling van de sociale dienst is immers om de relaties van de jongens met de 

buitenwereld te onderhouden of verder uit te bouwen. Ouders, stiefouders, grootouders, broers en 

zussen en relevante derden worden daarom zoveel mogelijk bij de hulpverlening betrokken waar 

mogelijk en worden beschouwd als mee-betrokken partij (Verwimp, 2004). 

De hulpverleners hebben namelijk steeds de toestemming nodig van de ouders, stiefouders of 

voogden om bepaalde dingen te doen. Daarom dat zij bij alles wat er rond de jongere gebeurd 

betrokken worden; ze worden uitgenodigd voor gesprekken betreffende schoolkeuze en 

studierichting, oudercontacten, uitgaansleeftijd,… Ook het handelingsplan dat in het begin van de 

opname wordt opgesteld en de inhoud van de evolutieverslagen wordt samen met de context bekeken 

(Verwimp, 2004). 

De loyaliteiten tussen de jongen en zijn context worden openlijk besproken. Dit betreft zowel de 

loyaliteit naar de ouders als stiefouders toe, maar ook naar de broers, zussen, grootouders en 

significante derden. Scheiding en vorming van een nieuw gezin kan er immers toe leiden dat 

contacten met broers, zussen, grootouders of derden verbroken worden buiten de wil van de jongen 

                                                   

17 Bijlage 1: Vragenlijst voor de sociale diensten 
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om. De sociale dienst wil er mede voor zorgen dat deze contacten behouden worden en de 

loyaliteiten tot hun recht kunnen komen (Heijens, 2004). 

In deze werkwijze wordt echter geen onderscheid gemaakt tussen de kerngezinnen en nieuw 

samengestelde gezinnen; ze worden allemaal op dezelfde manier benaderd. Het enige verschil in het 

werken met nieuw samengestelde gezinnen en de kerngezinnen zit hem in het feit dat bij nieuw 

samengestelde gezinnen het werk dubbel wordt gedaan. De toestemming wordt zowel aan de 

biologische ouders als aan de stiefouders gevraagd, de rapporten worden naar alle partijen gezonden, 

informatie wordt dubbel doorgegeven,… (Verwimp, Heijens, 2004). 

Bij Don Bosco passen de hulpverleners sommige elementen eigen aan de contextuele hulpverlening 

toe. Deze worden alleen niet zo expliciet benoemt maar zijn wel terug te vinden in het handelen van 

de maatschappelijk werkers en opvoeders. Elementen zoals meerzijdige partijdigheid, zoeken naar 

hulpbronnen en resterende betrouwbaarheid, het proces van ontschuldiging en verbindend werken 

zijn allemaal terug te vinden in de werkwijze van de maatschappelijk assistenten en opvoeders van 

Don Bosco (Vandersmissen, 2003-2004, z.p). 

 Meerzijdige partijdigheid 

Meerzijdige partijdigheid betekent dat de hulpverlener zich achtereenvolgens en beurtelings aan de 

kant zet van de belangen van alle betrokkenen, ook van de niet-aanwezigen. Herstel in relaties is 

immers niet mogelijk door partij te kiezen voor één persoon en de andere te beschuldigen 

(Vandersmissen, 2003-2004, z.p). De hulpverlener dient er dus over te waken dat hij geen standpunt 

inneemt en niet ten nadele van een bepaalde persoon meepraat als een jongen zich boos uitlaat over 

zijn stiefouder of over één van zijn ouders, of wanneer een ouder telefonisch contact opneemt met de 

sociale dienst en de ex-partner zwart maakt. Belangrijk is dan dat de maatschappelijk assistent of 

opvoeder aan de persoon in kwestie duidelijk maakt dat hij/zij hierin geen standpunt kan en wil 

nemen (Verwimp, 2004). 

Het komt soms ook voor dat de ex-partner het gevoel heeft dat de maatschappelijk assistent meer 

partij kiest voor de andere. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de huidige partners en de ex-partners 

samen rond de tafel zitten. De maatschappelijk assistent wordt dan vaak gedwongen om een 

standpunt in te nemen, maar moet er ook dan over waken dat de meerzijdige partijdigheid bewaard 

blijft en dit duidelijk naar de ouders of stiefouders uit (Verwimp, 2004). 

De meerzijdige partijdigheid kan ook in het gedrang komen als de jongen als speelbal gebruikt wordt 

door de ex-partners. De maatschappelijk assistent moet erop toezien dat de jongen de kans krijgt om 

met beide partijen om te kunnen gaan en beiden graag te mogen zien (Verwimp, 2004). 

 Op zoek naar hulpbronnen en resterende betrouwbaarheid 

De maatschappelijk assistent van de sociale dienst die de contacten met de buitenwereld onderhoudt 

gaat samen met de jongen actief op zoek naar resterende bronnen van vertrouwen of hulpbronnen. 

Samen met de jongen wordt nagegaan in welke relatiebalansen er opnieuw beweging te krijgen is, gaat 

na in welke relaties opnieuw kan geïnvesteerd worden opdat de balans van verdiensten terug in 

evenwicht geraakt en er opnieuw betrouwbaarheid ontstaat. Deze balans trachten de maatschappelijk 

werkers bijvoorbeeld te herstellen door stelselmatig de bezoekregelingen uit te breiden; rekening 

houdend met de draagkracht van de jongen en zijn context. Hier gaat men verder dan alleen maar de 
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biologische ouders. De stiefouders worden betrokken als volwaardige ouder en hebben dus ook recht 

op inspraak en medezeggenschap hierin (Verwimp, 2004). 

 Het proces van ontschuldiging 

Het proces van ontschuldiging is het scharnier van het contextuele hulpverleningsproces. Dit proces 

heeft niets te maken met vergeven en vergeten; maar het betekend wel dat de cliënt gaat begrijpen wat 

belangrijke anderen meegemaakt hebben en beseffen vanuit welke motieven of drijfveren ze 

gehandeld hebben (Vandersmissen, 2003-2004, z.p). 

Dit proces is binnen Don Bosco zeer belangrijk omdat sommige jongens hun ouders verwijten dat ze 

geplaatst zijn. Dit bemoeilijkt dan de hulpverlening en meer specifiek het herstel van de relaties. Door 

te werken aan het proces van ontschuldiging tijdens de individuele gesprekken tussen de jongens en 

hun individuele begeleider of gesprekken met de maatschappelijk assistent, kunnen eventuele 

gevoelens van wrok bij de jongens omgezet worden in verdriet en begrip en komt er ruimte om 

samen te praten. Tijdens de individuele gesprekken tussen de begeleider en zijn pupil wordt aan de 

jongen gevraagd hoe hij tegenover zijn plaatsing staat. Als hij de echte reden van plaatsing niet inziet 

en zijn ouders hiervoor verantwoordelijk stelt, wordt er getracht om de jongen te laten inzien wat dan 

wel de echte reden van plaatsing is. Er wordt getracht om de jongen duidelijk te maken waarom hun 

ouders met de plaatsing instemden. Bij sommige jongens vraagt het proces van ontschuldiging veel 

tijd; belangrijk dus dat de individuele begeleider zich hier intensief op toelegt en er werk van maakt. 

Daarom dan ook dat de sociale dienst hierop controle uitoefent en de begeleider stimuleert om met 

het proces van ontschuldiging zorgvuldig om te gaan.(Verwimp, 2004). 

 Verbindend werken 

De nood aan erkenning brengt de contextuele hulpverlener ertoe  om de jongen te stimuleren om een 

passende vorm te vinden voor zijn loyaliteit en zorg naar zijn ouders en stiefouders toe 

(Vandersmissen, 2003-2004, z.p).  

De opvoeders en maatschappelijk werkers van Don Bosco ondersteunen de jongens hierin; maar 

moeten erover waken dat zij de jongens tot niets dwingen en het respecteren als de jongen bepaalde 

stappen naar zijn ouders of stiefouders toe nog niet durft zetten. De jongen moet wel zelf zijn gedrag 

verantwoorden naar zijn ouders toe, hij moet zelf verantwoordelijk nemen maar wordt hierin zoveel 

mogelijk ondersteunt. Als een jongere bijvoorbeeld niet op weekendbezoek wil naar zijn ouder en 

stiefouder zal de sociale dienst hem hierin ondersteunen en het pad naar de ouders toe vooraf een 

beetje effenen. De boodschap overbrengen dat hij niet op weekendbezoek komt, dient door de 

jongen zelf te gebeuren (Verwimp,2004). 

Binnen Don Bosco wordt het contextuele denken dus veel toegepast en wordt het enerzijds vanuit de 

functieomschrijving en doelstellingen ook verwacht. Of het genogram als methodisch werkinstrument 

binnen het contextuele denken wordt toegepast en waarom wel of niet wordt hieronder beschreven. 
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4.2 Het gebruik van het genogram op de stageplaats 

Het genogram is geen vast werkinstrument binnen Don Bosco. Als het dan al gebruikt wordt is het 

omdat het genogram door de plaatsende instantie (Jeugdrechtbank of Comité Bijzondere Jeugdzorg) 

of observatiecentrum waar de jongen voorheen verbleef, gemaakt is. Deze instanties bevragen in 

tegenstelling tot Don Bosco de voorgeschiedenis van de jongen en maken op basis hiervan een 

genogram. Dit genogram sturen ze dan samen met de opnameaanvraag door naar de sociale dienst 

van de instelling (Heijens, Raats, Verwimp, 2004) 

Het genogram wordt - als het gebruikt wordt - enkel gehanteerd voor eigen gebruik. Het wordt 

beschouwd als een verhelderend werkinstrument voor de hulpverleners. De hulpvragers zelf zijn er 

maar weinig mee vooruit volgens maatschappelijk assistent Anne Verwimp en Ludgard Raats. Het 

publiek van Don Bosco bestaat immers voornamelijk uit sociaal zwakke en kansarme gezinnen. Het 

genogram is een instrument dat hun petje te boven stijgt, dat bedreigend overkomt en waardoor ze 

het gevoel krijgen dat hun privacy aangetast wordt. De hulpverlening is immers bedoeld voor hun 

zoon; dus wat hebben hun relaties daar mee te maken? Als er vragen gesteld worden over hun relaties 

willen de ouders en stiefouders al snel weten waarom (Raats, Verwimp, 2004).  

Ook het feit dat Don Bosco een tweedelijndienst is en de hulpvragers al bij verschillende andere 

instanties zijn geweest waar zij hun verhaal en levensgeschiedenis moesten vertellen en waar hun 

genogram meestal al gemaakt wordt, maakt dat het voor de ouders en jongens frustrerend kan werken 

als ze nogmaals hun hele verhaal van scheiding en dergelijke moeten herhalen. Don Bosco is een 

begeleidingshuis voor jongeren; en staat in eerste instantie vooral ten dienste van de jongens. Hun 

voornaamste taak met betrekking tot de context van de jongen is dat deze relaties goed en efficiënt 

lopen. Het in kaart brengen van alle relaties en de onderlinge relaties is daarom niet altijd 

noodzakelijk; en zeker niet naar de jongere en de ouders toe. Voor de hulpverlener daarentegen kan 

het tot meer inzichten leiden en een duidelijk beeld scheppen (Raats, 2004). 

Ook het beroepsgeheim dient in acht genomen te worden. De genogrammen worden immers vaak 

doorgegeven van hulpverlener naar hulpverlener zonder aan de cliënt hiervoor toestemming te 

vragen. Voor de cliënten in kwestie is het vaak niet gemakkelijk om met hun gezinssituatie 

geconfronteerd te worden en is het een zwaar proces om alles in kaart te brengen. Achter de relaties 

schuilt immers vaak een heel (emotioneel) verhaal. Daarom dan ook dat men aan de cliënt expliciet de 

toestemming moet vragen of de informatie vermeld op het genogram allemaal mag doorgegeven 

worden; zowel naar externe als interne hulpverleners toe (Raats, Verwimp, 2004). 

Naar aanleiding van mijn veelvuldig gebruik van het genogram en voorstelling hiervan aan de 

begeleiders en maatschappelijk assistent van leefgroep de KLINCK heeft eerste begeleider Walter 

Vleugels tijdens de Collegiale Consultatie Sociale Dienst (vergadering voor alle sociale diensten 

binnen Don Bosco) het voorstel gedaan om het genogram als vast onderdeel van het zesmaandelijkse 

verslag (evolutieverslag) te maken. Dit omdat volgens hem de opmaak van het genogram tot 

inzichten bij de hulpverlener in de context van de jongere leidt. Het verplicht de hulpverlener als het 

ware om naar de diepte te kijken waardoor er later een betere communicatie en inleving tot stand kan 

komen. Maar ook het contextuele- en systeemdenken in de analyse van de jongen en de 

hypothesevorming voor de te bieden hulpverlening kunnen hierdoor beter aan bod komen (Vleugels, 

2004). 
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Vervolgens geeft het invoeren van het genogram in het verslag volgens Walter Vleugels de lezer (de 

plaatsende instantie, collega’s, latere hulpverleners) door haar visuele voorstelling een beter beeld van 

de familiale context en van de loyaliteiten die er kunnen spelen. Ook voor de jongen kan het een 

instrument en hulpmiddel zijn om tot zelfinzicht in zijn familiale situatie te komen. (Vleugels, 2004) 

Vanuit de maatschappelijk werkers van de sociale dienst is hier echter weerstand tegen omdat het 

maken van een genogram een zeer tijdsintensief gebeuren is en er met verschillende factoren zoals 

ondermeer beroepsgeheim rekening gehouden dient te worden. Het aankopen van een 

computerprogramma voor het maken van genogrammen zou al heel wat makkelijker zijn en de 

weerstand doen afzwakken. De maatschappelijk assistenten zijn zich er immers van bewust dat het 

genogram voor hen een verhelderend werkinstrument kan zijn, zeker wanneer de ouders van de 

jongens meerdere partners hebben gehad en meerdere kinderen. Maar momenteel ontbreekt de tijd 

Heijens, Raats, Verwimp, 2004). 
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5 HET GENOGRAM TOEGEPAST IN DE PRAKTIJK. 

In dit deel beschrijf ik de situatie van Tom en zijn stiefmoeder Maria waar ik tijdens mijn stageperiode 

bij Don Bosco intensief heb mee samengewerkt. Samen met hen heb ik het genogram toegepast om 

zo de relaties binnen het nieuw samengesteld gezin in kaart te brengen. Ik heb ervoor gekozen om de 

samenwerking te beperken tot Tom en zijn stiefmoeder omdat de andere partijen zo goed als 

onbereikbaar zijn en er vanuit Don Bosco zelf ook nauwelijks contacten zijn met de ex-partners en de 

andere kinderen. Zowel Tom als Maria hebben me echter wel informatie verschaft over hoe de 

andere gezinsleden en ex-gezinsleden de situatie binnen het nieuw samengesteld gezin ervaren en hoe 

de onderlinge relaties liggen. Ook uit het dossier waarin de geschiedenis van de jongen beschreven 

staat, heb ik veel informatie kunnen halen over de evolutie van de relaties tussen de gezinsleden en 

ex-gezinsleden. 

In de bijlagen vindt u de uitgetekende genogrammen. Om de stappen en gezinssituatie goed te 

kunnen volgen kunt u deze er best bijnemen. 

5.1 Voorbereiding 

Alvorens de gesprekken met Tom en stiefmoeder Maria te voeren heb ik het dossier van Tom dat bij 

Don Bosco wordt bijgehouden grondig doorgenomen. Vanuit de gegevens die in het dossier zijn 

vermeld heb ik voor mezelf een genogram en een tijdslijn gemaakt en relevante informatie 

gebundeld18. Omwille van het beroepsgeheim en gewenste discretie heb ik enkele dingen zoals 

familienamen, telefoonnummers en adressen weggelaten uit dit eindwerk. 

Door dit voorbereidende werk had ik vooraf al een bepaald zicht op de gehele situatie van Tom en 

was het gemakkelijker om tijdens de gesprekken te volgen. In het dossier staat ook beschreven hoe de 

relaties tussen Tom en de andere gezinsleden verlopen zijn doorheen de tijd. Dit maakte dat ik de 

informatie verkregen vanuit het dossier kon vergelijken met de gegevens bekomen uit de gesprekken 

met Tom en Maria. 

Natuurlijk ben ik niet naar de gesprekken vertrokken zonder het handelingsplan zoals beschreven in 

hoofdstuk 5 van het theoretische deel ter hand te nemen en voor mezelf de doelstellingen en 

aandachtspunten van deze gesprekken te formuleren. Als belangrijk aandachtspunt moest ik erop 

letten dat ik de vragen op een gepaste timing en zorgvuldig aanbracht en dat ik de cliënten regelmatig 

constructief benoem en erken. Mijn doelstellingen waren om het genogram samen met de cliënt op te 

stellen en de voor- en nadelen van deze werkwijze te inventariseren. Mijn doelstellingen met 

betrekking tot de cliënten waren: overzicht krijgen op de samenstellingen van het gezin, benoemen 

van de onderlinge relaties tussen de gezinsleden en de gezinsleden van het nieuw samengestelde gezin, 

de evoluties van het gezin tot een nieuw samengesteld gezin in kaart brengen en samen met de cliënt 

het gebruik van het werkinstrument evalueren. 

                                                   

18 Bijlage 2: Voorbereidende informatie vanuit het dossier. 
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Aangezien ik een concreet en onmiddellijk toepasbaar handelingsplan voor het werken met nieuw 

samengestelde gezinnen wil afleveren aan de opvoeders en maatschappelijk werkers van Don Bosco, 

heb ik er onmiddellijk voor gekozen om stap 1, 2 en 3 weg te laten uit het handelingsplan. Ik heb 

deze stappen ontrokken uit het stappenplan en als apart stuk beschreven in hoofdstuk 2 van dit deel.  

5.2 Uitvoering van het stappenplan 

Zoals hierboven vermeld, heb ik ervoor gekozen om stap 1, 2 en 3 zoals beschreven in hoofdstuk 5 

van het seminarie weg te laten uit het handelingsplan. Samen met de cliënt ben ik vanaf stap 4 

begonnen en heb ik hierin een nieuw stappenplan ontwikkeld. 

5.2.1 Gesprek met stiefmoeder Maria (14 april 2004) 

Voor het eigenlijke gesprek met Maria had ik telefonisch contact met haar opgenomen en haar 

gevraagd of zij wilde meewerken aan mijn eindwerk. Ik heb toen kort de doelstellingen en de 

werkwijze geschetst en een afspraak met haar gemaakt.  

Op 14 april ben ik bij haar op huisbezoek gegaan en hebben we samen het genogram van haar nieuw 

samengesteld gezin opgemaakt.  

5.2.1.1 Stap 1: Werking en doelstellingen van het genogram uitleggen aan de cliënt 

Alvorens daadwerkelijk te beginnen met het uittekenen van het genogram heb ik aan Maria uitgelegd 

hoe we tewerk zouden gaan en haar verteld dat ik gedurende het hele gesprek notities zou nemen die 

zij achteraf mag inkijken. 

Ik heb verteld dat we het genogram stap voor stap gaan opbouwen en hiervoor enkele codes en 

symbolen hanteren (vierkant voor man, cirkel voor vrouw, gebroken lijn voor een gebroken 

relatie,…). We zouden beginnen met de samenstelling van haar huidige gezin en zouden zo stap voor 

stap terugkeren naar haar vorige relaties; deze spelen immers nog steeds een belangrijke rol in haar 

leven. Dit opstellen gebeurt aan de hand van vraagstelling; als ze hierop niet wil antwoorden is dit 

haar volste recht 

Nadat we alle betrokken personen, of ex-betrokken personen in kaart hebben gebracht is de volgende 

stap die we moeten zetten het leggen van de relaties en aangeven hoe deze doorheen de tijd 

geëvolueerd zijn. Hoe is de relatie met haar ex-man, met haar stiefkinderen, hoe reageerde haar 

kinderen op de stiefvader, hoe zijn de relaties tussen de stiefkinderen onderling,…?  

Nadat de relaties zijn aangebracht, gaan we doelstellingen formuleren en aanduiden op het genogram. 

Aan welke relaties wil zij eerst werken? Hoe kunnen we omgaan met de vastgestelde 

loyaliteitsconflicten?,… 
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Een laatste stap in het gebruik van het genogram als methodisch werkinstrument is het opstellen van 

een actieplan. In welke volgorde wil zij aan de relaties werken, volgens welke timing,… 

Tot slot volgt de evaluatie waarin we nagaan hoe zij het gebruik van het genogram ervaren heeft.  

5.2.1.2 Stap 2: Uittekenen van het eerste genogram samen met de cliënt19 

Stap 2 begint met het opmaken van een eerste genogram waarin alle betrokken personen vermeld 

staan en het aanduiden van relevante gegevens zoals huwelijks- en scheidingsdata, geboortedatum, 

beroep,... Dit betreft zowel de personen die momenteel deel uitmaken van het nieuw samengestelde 

gezin, als de ex-partners en hun kinderen. 

Stap voor stap hebben we alle personen in kaart gebracht; beginnend bij Maria en de huidige 

samenstelling van haar gezin. Terwijl Maria alle personen voorstelde duidde ik deze aan de hand van 

de symbolen aan op het grote blad. Al snel blijkt dat er heel wat personen betrokken zijn. Tom heeft 

maar liefst zes halfbroers, één stiefbroer en één volle broer. Zijn vader is voor de derde maal 

getrouwd en zijn moeder een tweede maal. Maria zelf heeft één huwelijk achter de rug. 

5.2.1.3 Stap 3: Aanbrengen van de relaties op het genogram20 

Het genogram dat in stap twee werd opgetekend hebben wij overgetekend en hierop de relaties 

aangebracht en de problemen gesitueerd in de ruimere context.. Welke relaties lopen goed? Met wie is 

er geen contact meer? Waar zijn er conflicten? Hoe zijn die conflicten ontstaan?  

Hieronder zal ik de meest relevante relaties kort bespreken en bepaalde aspecten in punt 3.2.3 

terugkoppelen naar de theorie zoals omschreven in het seminarie. 

 De relatie tussen Maria en haar stiefkinderen: 

Maria en Tom: 

Tom is de zoon van Jean en Marion. Maria omschrijft de relatie met haar stiefzoon Tom als één die 

verloopt met ups en downs. In het begin van de nieuwe samenstelling vroegen zowel Tom als Bart 

aan Maria of zij haar “mama” moesten noemen. Maria heeft hierop geantwoord dat dit niet hoeft 

aangezien zij nooit de plaats van hun moeder kan en wil innemen. Ondanks haar antwoord heeft 

Tom Maria toch een geruime tijd mama genoemd. Nadien is dit veranderd in “ons Maria”. Hoe dit 

komt kan Maria niet precies zeggen, maar volgens haar heeft het te maken met het feit dat Tom zich 

door zijn natuurlijke moeder afgewezen voelde en Maria als nieuwe moeder wilde om zijn echte 

moeder te vergeten.  

 

Toen Tom in zijn puberteit kwam is de relatie iets slechter geworden. Maria vindt dat Tom soms te 

weinig respect voor haar toont. Als hij tijdens de weekends naar huis komt bijvoorbeeld, valt het vaak 

                                                   

19 Bijlage 3: Genogram 1 (Maria) 

20 Bijlage 3: Genogram 2 (Maria) 
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voor dat hij pas enkele uren na zijn aankomst hallo zegt, dat hij brutaal reageert en kortaf is. Toch 

heeft zij het gevoel dat Tom haar graag ziet. Het doet haar deugd als hij zegt dat zij de beste kok is en 

Tom het voor haar heeft opgenomen toen zijn grootmoeder Maria zwart afschilderde.  

Maria zegt dan ook dat Tom haar enerzijds den duivel kan aandoen maar dat zij langs de andere kant 

het gevoel heeft dat Tom bij wijze van spreken door een vuur zou gaan voor haar. Toch kan Tom 

zijn liefde voor haar niet op een expliciete manier uiten door haar een knuffel te geven. Volgens haar 

is dit omdat Tom gewrongen zit met zijn “liefde” voor moeder; ook al wil hij die niet toegeven. 

Maria beschouwt Tom nu als ware het haar echte zoon. Naarmate de tijd verstreek heeft ze de 

volledige opvoedingsrol op zich genomen en bepaalt ze mee wat kan en niet kan binnen het nieuw 

samengestelde gezin. In het begin was het moeilijk voor haar om haar ongenoegen over bepaalde 

dingen met betrekking tot de opvoeding van vader naar zijn kinderen toe te uiten. Zij was angstig 

voor de reacties en afwijzingen langs Toms en vaders kant. Nadien heeft zij hierover met vader 

gesproken en heeft zij een duidelijke rol in het gezin en in het leven van Tom en zijn vader 

ingenomen. Daar vader dit mee duidelijk maakte naar Tom toe, werd zij hierin door hem 

gewaardeerd. Voor Tom is het duidelijk welke rol Maria inneemt; hij begint haar gezag te aanvaarden.  

Op het genogram heeft Maria de relatie tussen haar en Tom op twee manieren voorgesteld; een 

groene pijl van Tom naar haar toe, en een groen met rode pijl van haar naar Tom toe. Hiermee wil 

Maria aangeven dat ze van Tom de indruk krijgt dat hij vindt dat de relatie tussen beide optimaal is. 

In haar ogen is dit echter niet zo omdat zij het gevoel heeft dat Tom haar soms met te weinig respect 

behandeld en nog steeds angst heeft voor agressieve uitvallen van Tom. Daarom de groen met rode 

pijl. 

Maria en Bart: 

Bart is ook een zoon van Jean en Marion. De relatie tussen Maria en haar stiefzoon Bart verloopt 

eveneens met ups en downs. Maria heeft het gevoel dat Bart haar gebruikt; vooral wat materiële zaken 

betreft. Als hij iets nodig heeft zal hij wel lief zijn, maar als hij iets moet doen, draait het steeds op een 

conflict uit. Ook het feit dat hij en de andere kinderen van Jean en Maria niet bij de trouw aanwezig 

waren, wordt nog steeds niet door Bart in dank afgenomen en gebruikt als excuus om Maria niet als 

stiefmoeder te zien.. 

Tot tweemaal toe heeft Bart zijn koffers gepakt om vervolgens zonder een woord te zeggen ergens 

anders te gaan wonen of om voor een tijdje bij zijn moeder in te trekken. Maria heeft hem de eerste 

keer opnieuw in huis genomen omdat zij ergens wel kan begrijpen dat Bart bij zijn moeder wil zijn. 

Bij Barts vader lag dit iets moeilijker en heeft Maria hem moeten overhalen om zijn zoon opnieuw in 

zijn huis op te nemen. Zij kan begrijpen dat het voor Jean moeilijk moet zijn om te zien dat zijn zoon 

het bij hen aftrapt om vervolgens naar moeder te gaan omdat het daar beter zou zijn en om dan 

achteraf vast te stellen dat Bart opnieuw voor zijn deur staat omdat hij opnieuw conflicten met zijn 

moeder heeft gehad.  

Ook nu is Bart in de buurt van zijn moeder gaan wonen en heeft hij nog regelmatig contact met haar. 

De kans is groot dat hij opnieuw voor de deur komt te staan omdat Bart het alleen wonen financieel 

niet aankan. Of zij hem deze keer opnieuw in huis zullen nemen weet Maria nog niet. Langs de ene 
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kant zou ze wel willen want Bart blijft toch altijd de zoon van Jean en haar stiefzoon. Maar langs de 

andere kant zou vader het niet aankunnen als Bart opnieuw zou vertrekken. Bart zou trouwens ook 

alleen maar bij hen komen omwille van financiële redenen in plaats van uit liefde. 

Op het genogram duidt Maria deze situatie dan ook aan door de relatie tussen Jean en Bart als een 

conflictueuze relatie aan te duiden en nog niet als een breuk en haar eigen lijn met Bart op dezelfde 

wijze als bij Jean omdat ze haar man in zijn keuze wil respecteren. 

Maria, Werner en Joël: 

Werner en Joël zijn de zonen van Jean en Francine. Werner heeft een korte periode samen met Maria, 

Jean, Tom en Bart een nieuw samengesteld gezin gevormd. Tijdens deze periode waren er geen 

noemenswaardige conflicten tussen Maria en Werner onderling, wel tussen Werner, Bart en Tom. 

Werner verweet Bart en Tom dat zij zijn vader afpakte en reageerde zeer jaloers als vader naar zijn 

mening te veel met zijn andere zonen bezig was. Dit alles resulteerde in veelvuldig vechten en 

schelden waarop Maria meermaals genoodzaakt werd om tussen beiden te komen.  

De relatie tussen de halfbroers stelt Maria dan ook voor op het genogram als een conflictueuze 

relatie. 

Joël heeft niet bij het gezin ingewoond en heeft Maria dus ook nooit als een echte stiefmoeder 

ervaren. Zij ontmoeten elkaar wel eens af en toe en de contacten lopen dan wel goed;  maar ze 

hebben nooit echt met elkaar omgegaan als stiefmoeder en stiefzoon. 

 Maria en haar ex-man en zoon Jimmy 

Tussen Maria en haar ex-man zijn er steeds conflicten geweest over hun zoon Jimmy. Na hun 

scheiding is dit alleen maar geëscaleerd; vooral dan als het ging over bij wie Jimmy moest gaan wonen. 

Maria geeft immers zelf aan dat ze Jimmy nooit graag met iemand heeft willen delen; ook niet met 

haar man. Jimmy is haar enige zoon en “haar zoon”; hij is uit haar geboren. Dit maakte dat zij hem 

steeds in de watten legde en dat Robert op deze aandacht jaloers was. 

Na de scheiding van Maria en Robert heeft Jimmy gedurende twee jaar bij Maria, Jean, Bart en Tom 

ingewoond. Nadien is hij onder invloed van zijn toenmalige vriendin verhuisd. Momenteel woont 

Jimmy bij Robert. 

Tijdens de periode dat Jimmy samen met Maria, Jean, Bart en Tom een nieuw samengesteld gezin 

vormde liep vooral de relatie tussen Jimmy, Bart en Tom zeer goed. Zij beschouwden elkaar als ware 

het echte broers en deden vele dingen samen. Tegen vreemden zeiden zij zelfs dat ze echte broers 

zijn. (wederzijds goede relatie = groene pijl) 

Nu Jimmy hen verlaten heeft zijn de relaties intens veranderd. Maria en Jean hebben geen contact 

meer met hem. Maria is er het hart van in; zeker nu Jimmy bij Robert woont. Ook Tom ziet het 

verdriet van Maria en neemt Jimmy zijn plots opstappen zeer kwalijk.  

 Maria en de ex-partners van Jean. 

Maria geeft zelf meermaals aan dat ze altijd een goede relatie heeft gehad met Francine en Marion. Als 

er iets gebeurt was met de kinderen lichtte Maria steeds hun biologische moeder in. Ze heeft nooit 
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met één slecht woord over de biologische moeder van de kinderen gerept; ook al keurt zij het 

handelen van Marion af. Marion wil alleen maar praten met Bart en niet met Tom en beschuldigde 

Tom van diefstal terwijl deze er al twee jaar niet meer geweest is. Maria keurt dit gedrag af, maar uit 

dit niet Bart toe die nog wel een goede band met zijn moeder heeft. 

Op genogram 2 wordt deze situatie aangeduid door een breuk tussen Tom en Marion en een groene 

pijl tussen Bart en Marion. De relatie tussen Maria en Marion als een conflictueuze relatie. 

5.2.1.4 Stap 4: Aanbrengen van doelstellingen op het genogram21 

Nadat alle betrokken personen en hun onderlinge relaties in kaart gebracht zijn, worden er 

doelstellingen op lange en korte termijn geformuleerd. Deze worden door Maria geordend naar 

belangrijkheid en dringendheid. Op basis van de doelstellingen kan dan een werkplan opgesteld 

worden dat dient om tot de constructie van een contract tussen hulpverlener en hulpvrager te komen.  

Als eerste doelstelling wil Maria de relatie met zoon Jimmy herstellen. Ze wil opnieuw in dialoog 

treden met hem en liefst zo snel mogelijk. 

Een tweede doelstelling betreft haar relatie met Tom. Ze wil de Tom van vroeger terug; een jongen 

zonder agressieve uitvallen. Ze hoopt ook dat hij doorheen de tijd meer respect voor haar zal kunnen 

opbrengen en zijn affectie voor haar durft tonen. 

5.2.1.5 Stap 5: Opstellen van een actieplan22 

Doelstelling 1: De gebroken relatie met haar zoon Jimmy herstellen. 

Om deze doelstelling te bereiken moet ik Maria doorverwijzen naar een dienst die haar eventueel 

verder kan begeleiden als zij zelf de stap naar Jimmy niet durft zetten. Mensana in Antwerpen 

bijvoorbeeld of het CLG kunnen Maria helpen om de relatie eventueel te herstellen als Jimmy hiertoe 

bereid is.  

Don Bosco zelf kan hierin geen hulpverlening bieden daar deze doelstelling niets te maken heeft met 

Tom die in Don Bosco verblijft en de aangemelde cliënt is. De relatieproblemen van Maria behoren 

dus niet tot het takenpakket van de hulpverleners van het jongenstehuis. 

Bij het gegeven dat Maria haar relatie met Jimmy wil herstellen en op basis van wat zij mij verteld 

heeft over haar relatie met hem (wil hem voor haarzelf houden), heb ik kort aangetoond dat Jimmy de 

kans moet krijgen om naar beide ouders loyaal te zijn23. Net zoals Tom, Bart, Joël en Werner deze 

kans moeten krijgen naar hun ouders toe. 

                                                   

21 Bijlage 3: Genogram 3 (Maria) 

22 Bijlage 3: Actieplan (Maria) 

23 Bijlage 3: Genogram 4 (Maria) 
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Doelstelling 2: Werken aan de relatie met Tom 

Aan deze doelstelling wordt binnen Don Bosco al stelselmatig met Tom en Maria gewerkt. Belangrijk 

is dat Maria beseft dat dit een doelstelling is die pas op lange termijn bereikt kan worden.  

De hulpverleners trachten deze doelstelling mee te bereiken door onder andere de bezoekregelingen 

af te stemmen en uit te breiden naargelang de draagkracht van Maria en haar man enerzijds en de 

draagkracht van Tom anderzijds.  

De telefonische contacten tussen de maatschappelijk assistent van de leefgroep van Tom en de 

stiefmoeder na een bezoek van Tom thuis dragen ook bij tot de realisering van deze doelstelling.  

Tijdens deze gesprekken wordt het verloop van het weekend besproken. Als de weekendbezoeken 

slecht waren en er nog heel wat ergernissen of conflicten waren wordt dit door de maatschappelijk 

gekaderd en nadien ook besproken met Tom. “Waarom kan zo’n gedrag niet? Wat was de aanleiding 

van de conflicten? Hoe kan het beter? Waarop moet je letten?”. Men tracht op deze manier beide 

partijen duidelijk te maken dat ze beiden water bij de wijn moeten doen en zich moeten aanpassen. 

5.2.1.6 Evaluatie 

Als afsluiting van het gesprek wordt nagegaan hoe de cliënt en ikzelf het gebruik van het genogram 

als methodisch werkinstrument ervaren hebben. Zowel de negatieve als de positieve aspecten van 

deze werkvorm worden hieronder weergegeven en de bedenkingen die ik als hulpverlener over mijn 

methodisch handelen heb.  

Evaluatie door Maria: 

Pluspunten van het genogram als methodisch werkinstrument: 

 Het optekenen van het genogram geeft een duidelijk zicht op de familiale samenstelling. 

 Goed gevoel om erover te kunnen praten. 

 Daar de relaties op papier staan en de minder goed lopende relaties opvallen door hun rode 

kleur is het makkelijker om te zien waar het misgaat en voor jezelf duidelijk te maken waaraan je 

wilt werken (doelstelling te formuleren). 

Minpunten van het genogram als methodisch werkinstrument: 

 Confronterend: duidelijk hoeveel relaties er gebroken zijn of slecht lopen. 

 De gelegde relaties worden naargelang er meer getrokken worden onoverzichtelijk 

Evaluatie door en over mezelf: 

Pluspunten bij het hanteren van het genogram als methodisch werkinstrument en mijn eigen 

methodisch handelen: 

 De cliënt de tijd gegeven om zijn verhaal te vertellen. 

 De doelstellingen en werkwijze duidelijk uitgelegd. 

 De cliënt regelmatig constructief benoemt. 

 Duidelijk zicht op de gezinssituatie en de oorzaak van het disfunctioneren tussen bepaalde 

gezinsleden gekregen voor de cliënt en voor mezelf.  
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Minpunten bij het hanteren van het genogram als methodisch werkinstrument en mijn eigen 

methodisch handelen: 

 De volwassene bevragen of hij/zij zelf het genogram wil tekenen. Er niet zomaar vanuit gaan 

dat de volwassene hier geen zin in heeft. 

 De relaties op verschillende genogrammen aanbrengen. Een genogram waarop de relaties binnen 

het nieuw samengestelde gezin worden aangeduid en een genogram waarop de relaties tussen de 

aangemelde cliënt en de andere leden (ex-partners, andere stiefkinderen) staan.  

 De evoluties van de relaties kunnen tot onoverzichtelijkheid leiden. De cliënt verteld 

bijvoorbeeld dat de relatie enkele weken geleden nog zeer goed was, maar dat er nu conflicten 

zijn. Hoe kan je deze evoluties best weergeven? Met nummertjes zoals ik gedaan heb; of enkele 

de huidige toestand optekenen? 

5.2.2 Gesprek met Tom in ons huis (21 april 2004) 

Daar Tom een goede tekenaar is en dit graag doet, heb ik ervoor gekozen om Tom de leden van zijn 

familie in het eerste genogram te laten tekenen24. Op deze manier was ik er zeker van dat het voor 

Tom interessanter werken was dan met de klassieke cirkeltjes en kadertjes. Hij zou ook meer 

betrokken zijn en kon op deze manier iets doen dat hij graag doet. Nadien hebben we verder gewerkt 

met het klassieke symboolgebruik. 

5.2.2.1 Stap 1: Werking en doelstellingen van het genogram uitleggen aan de cliënt 

Net zoals bij Maria heb ik Tom eerst de werking van het genogram getoond (welke codes en 

symbolen) en hem dan gevraagd of hij het ziet zitten om in plaats van de symbolen te gebruiken de 

personen te tekenen.  

5.2.2.2 Stap 2: Uittekenen van het eerste genogram samen met de cliënt25 

In deze stap heeft Tom alle betrokken personen getekend en visueel voorgesteld als een voorwerp of 

dier. Deze tekeningen geven in één oogopslag veel meer informatie weer over hoe de relatie tussen 

Tom en de persoon in kwestie is, dan wanneer je louter gebruik zou maken van de cirkels en 

vierkanten.  

Hieronder bespreek ik de visuele voorstellingen kort26. 

Tom tekent zichzelf als een poes omdat een poes schijnheilig is. Een poes kan flemen en tegelijkertijd 

kattenkwaad uitsteken en heeft nood aan vrijheid en tegelijkertijd een thuis. Tom herkent al deze 

kenmerken bij zichzelf. 

                                                   

24 Bijlage 4: Genogram 1 (Tom) 

25 Bijlage 4: Genogram 1 (Tom) 

26 Bijlage 4: Genogram 1 (Tom) 
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Zijn vader Jean beeld Tom af als een uil. Een uil is immers een wijze vogel die rustig op een tak zit. 

Tom vindt zijn vader een rustige man die heel veel weet en steeds bereikbaar is voor hem. Tom kijkt 

sterk naar hem op. 

Als voorstelling van zijn moeder Marion heeft Tom een heks getekend. Een heks is zowel innerlijk als 

uiterlijk slecht, liegt en bedriegt en is nooit tevreden. 

Zijn stiefmoeder Maria tekent Tom als een kookpot. Een kookpot eerst en vooral omdat Maria goed 

kan koken en vervolgens omdat als je een kookpot te lang op het vuur zet overkookt. Tom wil met 

deze laatste vergelijking aangeven dat hij met Maria rustig kan babbelen, maar dat zij zeer boos kan 

worden als Tom iets verkeerd doet. Tom vertelt hierbij ook dat hij Maria meer als moeder beschouwd 

dan Marion. 

De eerste vrouw van Jean, Francine, stelt Tom evenals zijn moeder voor als een heks. Dit doet hij 

niet op basis van zijn eigen bevindingen met haar; maar op basis van wat zijn vader hem over haar 

heeft verteld.  

Guido; de vriend van zijn moeder tekent Tom als een glas bier omdat deze veel dronk in de tijd dat 

Tom bij hem, zijn moeder en hun kinderen inwoonde. Tom vond dat Guido een rustige man was en 

een beetje op zijn vader gelijkt. Soms waren er conflicten tussen beiden. 

Zijn broer Bart stelt Tom voor door middel van een jongen in een bodemloze put die naar het geld 

graait. Dit omdat Bart naar Tom’s mening alleen maar iets van zich laat horen als hij financieel in de 

put zit en te laat om hulp vraagt. Halfbroer Werner wordt op dezelfde manier voorgesteld.  

Zijn halfbroer Peter tekent Tom als zijnde een zak cement. Tom zegt dat hij zijn halfbroer nooit heeft 

kunnen uitstaan. Ze hadden steeds ruzie en moeder koos steeds partij voor Peter. 

Stiefbroer Jimmy wordt getekend als een muis. Een muis is venijnig en snel, ze verlaat de 

muizenfamilie om voor zichzelf te zorgen en laat zich snel vangen (door toedoen van zijn vriendin 

het huis verlaten).  

Joël wordt voorgesteld door middel van eurobiljetten. Tom vindt namelijk dat Joël over alles 

tweemaal nadenkt voor hij iets doet, net zoals hijzelf. Hij kan bij wijze van spreken van twee euro, 

drie euro maken en laat zich door niets of niemand beïnvloeden. Tom bewondert hem hiervoor.  

Met zijn drie andere halfbroers; Daniel, Benny en Stef heeft Tom slechts een korte periode 

samengewoond. Daniel wordt gesymboliseerd door een playstation omdat hij hierop steeds speelde 

en het spel niet wilde delen met Tom, Benny als een hond omdat hij koppig is en Tom steeds 

uitdaagde en Stef als een fopspeen omdat hij nog een baby was toen Tom bij hen inwoonde.  
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5.2.2.3 Stap 3: Aanbrengen van de relaties op het genogram27 

Op een tweede genogram brengen we de relaties in kaart. Ik heb Tom getoond hoe bepaalde relaties 

worden weergegeven; maar omdat hij vond dat zijn relaties allemaal uit mengvormen bestonden heeft 

hij de legende uitgebreid en aangepast.28  

Wat onmiddellijk opvalt, is dat Tom de relaties met alle personen langs moeders kant als gebroken 

weergeeft. Hij heeft geen contact meer met moeder en wil dus ook geen contact meer met de 

kinderen of partner van zijn moeder. Tom is momenteel ook niet bereidt deze relaties te herstellen. 

Deze relaties worden voorgesteld door een rode, gebroken lijn. 

Een tweede element dat opvalt, is dat Tom de relaties met zijn halfbroers Werner en Joël, en met zijn 

stiefbroer Jimmy als gebroken maar herstelbare relaties tekent. Tom zegt zelf dat hij bereidt is om aan 

deze relaties te werken. 

De relaties met zijn broer stelt Tom voor als een relatie met wisselvalig contact. Afhankelijk van waar  

Bart woont, is er meer of minder contact. 

De enige groene pijlen en dus goede relaties die op het genogram zijn aangebracht, is zijn relatie met 

vader en stiefmoeder. Tom vindt dat deze relatie momenteel zeer goed loopt en hoopt dat deze ook 

zo blijft. Jean en Maria zijn momenteel de enige personen binnen het genogram die hij volledig 

vertrouwd en graag ziet. 

5.2.2.4 Stap 4: Aanbrengen van doelstellingen op het genogram29 

In deze stap geeft Tom weer aan welke relaties hij wil werken en in welke volgorde. 

Als eerste doelstelling geeft Tom aan dat hij wil werken aan zijn relatie met zijn vader. Hij vindt zelf 

dat deze momenteel eigenlijk wel goed loopt; maar hij beseft ook dat hij zijn vader soms nog veel 

verdriet kan aandoen door niet elke week te bellen, of door zijn ondankbaar gedrag naar stiefmoeder 

toe. Ook het verleden speelt hierin nog een sterke rol. Tom heeft ontzettend veel spijt dat hij ooit zijn 

vader geslagen heeft en wil daarom nu alles doen om de relatie zo goed mogelijk te maken. 

Een tweede doelstelling betreft zijn relatie met stiefmoeder Maria. Tom zegt dat hij eindelijk begint te 

beseffen - door toedoen van de  maatschappelijk assistent – wat zijn stiefmoeder voor hem en zijn 

broer allemaal doet. Hij beseft ook hoeveel pijn hij haar soms kan aandoen. Hierin wil hij veranderen. 

Tom wil ten derde ook nog werken aan zijn relatie met broer Bart. Niet alleen in zijn eigen voordeel, 

maar ook in dat van vader, Maria en Bart. Tom gaat er namelijk van uit dat als hij zijn relatie met zijn 

                                                   

27 Bijlage 4: Genogram 2 (Tom) 

28 Bijlage 4: Legende 

29 Bijlage 4: Genogram 3 (Tom) 



Nieuw samengestelde gezinnen   258    

broer hersteld, Bart terug meer over de vloer gaat komen om Tom te bezoeken en de relatie tussen 

vader en Bart, en Maria en Bart op den duur ook wel zal beteren. 

Tot slot wil Tom de relaties met zijn halfbroers Werner en Joël en zijn stiefbroer Jimmy eventueel 

nog herstellen. Dit is niet zo belangrijk voor hem als bovenvernoemde doelstellingen. Maar wel 

belangrijker dan de relatie met zijn moeder en haar nieuw samengesteld gezin. 

5.2.2.5 Stap 5: Opstellen van een actieplan30 

Aan de twee eerste doelstelling; de relatie met vader en stiefmoeder verbeteren, wordt binnen Don 

Bosco al samen met Tom, vader en stiefmoeder stelselmatig gewerkt (zie 3.2.1.5 doelstelling 2). 

Bij het realiseren van de doelstelling betreffende de relatie met broer Bart kan Don Bosco zijn 

steentje bijdragen. Daar de sociale dienst binnen Don Bosco de context zoveel mogelijk bij de 

hulpverlening tracht te betrekken kan er samen met Tom opnieuw contact gezocht worden met Bart. 

Tom zal hierin wel zelf de eerste stap moeten zetten. Samen met de hulpverleners van Don Bosco 

kan hij bespreken hoe hij dit het beste kan aanpakken. De opvoeders kunnen Tom hierin 

ondersteunen en met hem te werken aan het proces van ontschuldiging. 

Het herstellen van deze relatie kan een lang proces zijn (stap voor stap) daar de relaties tussen de 

broers nooit echt optimaal is geweest. Belangrijk is dat Tom er bewust van wordt dat het kan zijn dat 

Bart de relatie niet wil herstellen en hij dus met zijn neus tegen een gesloten deur kan lopen. 

Voor de derde doelstelling; de relatie met Werner, Joël en Jimmy, kan nu nog geen actieplan worden 

opgesteld. Tom vindt deze doelstelling momenteel nog niet belangrijk genoeg en ziet deze doelstelling 

eerder als één die hij eventueel in de verdere toekomst wil realiseren. 

5.2.2.6 Evaluatie 

Hoe heeft Tom het gebruik van het genogram ervaren? Wat zijn volgens hem de min- en pluspunten 

van deze werkwijze? Hoe heb ik als hulpverlener het uitwerken van het genogram met Tom beleefd? 

Zijn de doelstellingen bereikt?... 

Evaluatie door Tom: 

Pluspunten van het genogram als methodisch werkinstrument: 

 Overzichtelijk en duidelijk beeld van wie er allemaal tot het gezin behoort of behoort heeft. 

 Leuke werkvorm: zelf mogen tekenen. 

 Goed uitgelegd 

 Doet deugd dat je er kan en mag over praten met een persoon waarmee je een 

vertrouwensrelatie hebt opgebouwd 

Minpunten van het genogram als methodisch werkinstrument: 

                                                   

30 Bijlage 4: Actieplan (Tom) 
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 Kan alleen maar opgesteld worden met hulpverleners waarmee je een vertrouwensrelatie hebt. 

Het is immers een persoonlijk verhaal dat verteld wordt. 

Evaluatie door mezelf: 

Pluspunten bij het hanteren van het genogram als methodisch werkinstrument en mijn eigen 

methodisch handelen: 

 Door de voorstelling van het genogram af te stemmen op de interessen van de jongere (namelijk 

tekenen) was hij zeer betrokken en toonde hij veel interesse voor deze werkvorm. 

 Makkelijker om het genogram met jongeren uit te tekenen dan met volwassenen. 

Minpunten bij het hanteren van het genogram als methodisch werkinstrument en mijn eigen 

methodisch handelen: 

 Zeer tijdsintensief 

5.3 Afsluiting 

Na de gesprekken en de uitvoering van het stappenplan samen met de cliënt, heb ik voor mezelf 

enkele dingen op een rijtje gezet. Ik heb de verschillende soorten van loyaliteiten op een genogram31 

aangebracht en de vastgestelde problemen gekaderd door de theorie erop na te lezen. 

5.3.1 Terugkoppeling naar de theorie 

5.3.1.1 Loyaliteiten 

Existentieel verbonden loyaliteit: Tom is zeer loyaal naar zijn vader toe. Door de biologische band 

van conceptie en geboorte zijn zij immers aan elkaar verbonden. Ondanks de grote conflicten die zij 

hebben gehad (ruzies, vechten), kijkt Tom erg naar zijn vader op. 

Naar zijn moeder toe kan en wil Tom niet meer loyaal zijn. Er is té veel gebeurt en Tom beschouwt 

haar niet meer als moeder. Er is geen sprake meer van existentieel verbonden loyaliteit.  

Verworven loyaliteit: Maria heeft doorheen de tijd - ondanks het feit dat zij niet door 

bloedverwantschap verbonden zijn -loyaliteit verworven bij Tom. Zowel Tom als Maria stellen zich 

betrouwbaar en verdienstelijk op in hun relaties (Bart iets minder). Ze helpen elkaar waar nodig, zijn 

bezorgd om elkaar, vullen elkaars behoeften in waar mogelijk,… 

Het feit dat de relatie tussen Tom en zijn niet-verzorgende ouder Marion niet goed is, heeft ertoe 

bijgedragen dat stiefmoeder Maria gemakkelijker aanvaard werd. Zeker ook omdat er zichtbare 

voordelen op financieel vlak en huisvesting aan vast hingen. 

                                                   

31 Bijlage 5: De loyaliteiten 
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Loyaliteitsconflicten of gespleten loyaliteit: Vader en stiefmoeder hebben Tom nooit onder druk 

gezet om tussen hen en zijn moeder te kiezen. Zij hebben hem zelfs in het begin gestimuleerd om het 

contact met zijn moeder te onderhouden en terug op te bouwen. 

De biologische moeder van Tom heeft onrechtstreeks wel voor een loyaliteitsconflict gezorgd. Zijzelf 

heeft de keuze gemaakt om alle contact met Tom te breken. Tom voelde zich hieromtrent zeer slecht 

en voelde zich hierover schuldig. Als gevolg hiervan was er sprake van onzichtbare loyaliteit van 

Tom uit naar Maria toe. Omdat hij zich zo schuldig voelde over het feit dat moeder hem niet meer 

wilde zien, durfde Tom niet openlijk loyaal naar Maria zijn. Dit zorgde voor heel wat frustraties bij 

Maria; zij heeft immers het gevoel dat Tom zeer ondankbaar is. In principe is hij haar heel dankbaar 

voor alles wat zij voor hem doet, maar durft hij dit niet te uiten. Deze onzichtbare loyaliteit uit zich 

dus op een negatieve, destructieve manier in zijn relatie met Maria. 

Ook de verticale loyaliteit tussen Tom en zijn moeder is niet in evenwicht. Tom is als kind van 

moeder immers gerechtigd om meer te ontvangen dan te geven, terwijl de moeder meer 

verantwoordelijkheid heeft voor Tom dan andersom. Tom en zijn broer moesten toen ze bij moeder 

inwoonden eten gaan stelen omdat ze van moeder geen of onvoldoende voedsel kregen; het eten was 

voor haar en de poezen. 

De verticale loyaliteit tussen Tom en zijn vader en stiefmoeder is wel in evenwicht. Ook al voelt Tom 

zich verantwoordelijk om de relatie tussen zijn vader en zijn broer Bart te herstellen. 

Horizontale of secundaire loyaliteit: Ondanks het feit dat er geen contacten meer zijn tussen Tom 

en zijn broer Bart en Tom zijn broer veel kwalijk neemt, wil hij zich toch inzetten om de relatie 

tussen hen beiden te herstellen (doelstelling op het genogram van Tom). Tom gaf ook aan dat als hij 

de relatie met Bart zou herstellen; de relatie tussen Bart enerzijds en vader en Maria anderzijds ook 

hersteld zou raken. Tom voelt zich bij wijze van spreke verplicht om deze relatie te herstellen. Dit 

wijst op loyaliteit naar zowel vader, Maria als Bart toe. 

De horizontale loyaliteit tussen Maria en de vader van Tom is ook sterk aanwezig. Beide partijen 

hebben evenveel verantwoordelijkheid voor de rechtvaardigheid van de balans van geven en nemen. 

In de opvoeding van Tom nemen zij beide hun verantwoordelijkheid op; ook al is Maria stiefmoeder. 

5.3.1.2 Relaties en problemen in het nieuw samengestelde gezin 

De rol van de stiefouder: 

In hoofdstuk 3 van de seminarietekst op pagina 21 wordt beschreven dat als mensen stiefouder 

worden, zij totaal geen idee hebben wat er van hen verwacht wordt door de kinderen en de 

maatschappij. Zij zijn onzeker over hun nieuwe rol als stiefouders. 

Bij Maria was dit ook het geval. In de beginperiode van het nieuw samengesteld gezin liet zij zoveel 

mogelijk de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en verzorging van de kinderen van Jean bij hem 

liggen. Naarmate haar stiefkinderen meer en meer aan haar vertrouwd raakten is dit veranderd en 

heeft zij medeverantwoordelijkheid genomen voor de opvoeding van de kinderen en durfde ze 

strenger optreden. Ze heeft een autoriteitspositie durven en mogen innemen in het nieuw 

samengestelde gezin. 
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Relatie tussen de ouder en de eigen kinderen. 

Op pagina 23 van hoofdstuk 3 van het seminariedeel staat beschreven dat het belangrijk is dat de 

ouder steeds eerlijk is naar zijn kinderen toe en dat de kinderen best al zo vroeg mogelijk betrokken 

worden bij de veranderingen die er plaatsvinden.  

Het feit dat de kinderen van Maria en Jean niet bij het huwelijk aanwezig waren heeft voor enkele 

problemen gezorgd. Bart bijvoorbeeld neemt het zijn vader en stiefmoeder nog steeds kwalijk dat hij 

niet bij het huwelijk aanwezig mocht zijn. Hierdoor heeft hij misschien de indruk gekregen dat Maria 

belangrijker is dan hijzelf en zich in de steek gelaten voelt. Het gevolg hiervan is dus dat hij Maria 

inniet als stiefmoeder wilde aanvaarden. 

Relaties tussen de kinderen onderling. 

De kinderen van het nieuw samengesteld gezin kiezen niet voor elkaar; ze komen gewoon met de 

volwassenen mee. Nieuwe broers en zussen kunnen zorgen voor gevoelens van rivaliteit. 

Dit was ook het geval bij het Tom. Tom heeft gedurende zijn jonge leven afwisselend bij zijn moeder 

of vader en hun nieuwe partners en kinderen ingewoond. De gezinssituaties waarin Tom verbleef 

waren niet standvastig; soms woonde hij samen met twee halfbroers en één broer, dan met een 

stiefbroer erbij of alleen met zijn vader en stiefbroer. Naarmate de samenstelling krijgen de kinderen 

meer of minder aandacht. Tom ervoer soms veel rivaliteit van de andere kinderen. Het samenleven 

draaide dan ook vaak op vechten uit, met uithuisplaatsing van Tom door moeder tot gevolg. 
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6 DE MEERWAARDE VAN HET GENOGRAM 

In dit hoofdstuk wil ik enerzijds aantonen waarom het genogram als methodisch werkinstrument in 

het werken met NSG en kerngezinnen een meerwaarde kan zijn voor de stageplaats. Anderzijds 

worden ook de valkuilen of minpunten van dit werkinstrument beschreven. 

6.1 Voordelen 

 Alle relaties worden gelegd, niemand wordt vergeten 

Omdat alle betrokken personen en hun onderlinge relaties visueel worden voorgesteld, krijgen zowel 

de hulpverlener als de cliënt al snel een duidelijk zicht op de situatie. Zij zien tussen welke personen 

er nog geen relaties liggen en welke belangrijke persoon nog niet getekend zijn. De hulpverlener kan 

zijn vraagstelling hierop dan afstemmen waardoor belangrijke informatie niet verloren gaat en 

sommige dingen niet over het hoofd gezien worden. 

 Duidelijk zicht op de gezinssituatie; zowel voor de jongere als voor de hulpverlener 

Soms zijn er zoveel relaties geweest dat het zowel voor de jongere als voor de hulpverlener zeer 

onduidelijk is hoe het nu allemaal precies in elkaar zit en welke evoluties er allemaal hebben 

plaatsgevonden (wie is bloedverwant, halfbroer, stiefbroer, wie woont er samen,...). Het gebruik van 

het genogram kan hierin verhelderend werken. Door het samen tekenen en bespreken van de 

gezinssituatie en haar evolutie krijgt men hierop een duidelijk zicht (wie hoort bij wie, wie zijn 

belangrijke personen,…) 

 Flexibel werkinstrument 

Het opstellen van het genogram hoeft niet altijd te gebeuren aan de hand van de klassieke vierkantjes 

en rondes. Afhankelijk van de interessen, mogelijkheden en leeftijd van de cliënt kan men de manier 

waarop het genogram vorm wordt gegeven aanpassen; er kunnen verschillende materialen gehanteerd 

worden. Voor de jongste leefgroep kan het gebruik van legopopjes of legodiertjes bijvoorbeeld veel 

interessanter zijn dan de klassieke weergeefvorm. Ook tekeningen laten maken kan zowel voor de 

jongere als voor de hulpverlener aangenamer zijn en meer effect hebben omdat het iets is dat de 

jongen graag doet. 

 Communicatiemiddel tussen hulpverleners 

Door het genogram onderdeel te maken van de verslaggeving krijgt de hulpverlener in één oogopslag 

een duidelijk beeld op de samenstelling van het gezin. Zowel de externe als interne hulpverleners 

kunnen aan de hand van het genogram de situatie bespreken en specifieke aandachtspunten voor de 

cliënt formuleren. 
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6.2 Nadelen 

 Zeer tijdsintensief gebeuren 

Als je het genogram overzichtelijk wil houden, is het beste om het gezin meerdere malen schematisch 

voor te stellen. Als er veel betrokken personen zijn in het gezin en je alle relaties op éénzelfde 

genogram gaat aanduiden, ontstaat er een warboel van jewelste waardoor alle overzichtelijkheid 

verdwijnt. Daarom dat het aangeraden is om het genogram meermaals te kopiëren waardoor de 

verschillende stappen van het plan (relaties leggen, doelstellingen aanduiden, acties plannen) uit elkaar 

getrokken kunnen worden. Dit vraagt echter veel tijd. Niet alleen het tekenen van meerdere 

genogrammen, ook het bevragen van de relaties is zeer tijdsintensief. Achter de relaties schuilt immers 

een heel verhaal; en de cliënt moet de kans krijgen om zijn hele verhaal te doen.  

Voor het gebruik van het genogram kan dus best wat tijd vrijgemaakt worden. Jammer genoeg kan dit  

niet binnen alle organisaties en voor alle personen. 

 Onoverzichtelijkheid kan de kop opsteken 

Als er veel relaties moeten gelegd worden omdat er veel personen betrokken zijn, kan de 

overzichtelijkheid verdwijnen. Ook door het feit dat relaties evolueren en men dus in principe 

verschillende relaties tussen twee personen kan leggen, kan het genogram onduidelijk worden. Dit 

probleem zou men kunnen verhelpen door eerst een genogram te maken met de relaties nu, en 

vervolgens één met hoe de relaties vroeger waren. Op deze manier krijgt men een goed beeld van de 

evolutie in relaties. Minpuntje hieraan is dan weer dat het nog meer werk en tijd vergt. 

 Niet voor alle cliënten geschikt 

Voor sommige cliënten is het gebruik van het genogram te confronterend. Het valt immers voor dat 

bepaalde aspecten zoals de dood van iemand, of een ongewenste scheiding, door de cliënt in kwestie 

nog niet verwerkt is. Door de bevraging van de hulpverlener worden deze zaken opnieuw opgerakeld 

en visueel voorgesteld. Dit kan ertoe leiden dat het voor de cliënt te confronterend is want nu wordt 

het echt uitgesproken en weten anderen ervan. 
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7 BESLUIT 

Het genogram als methodisch werkinstrument kan een meerwaarde zijn voor mijn stageplaats. Zowel 

voor de maatschappelijk assistenten, de opvoeders als voor de jongens. Hoe en waarvoor het 

genogram gebruikt kan worden is afhankelijk van de functie die men binnen het tehuis bekleedt. 

Het echt expliciet uittekenen van het genogram samen met de jongens zou ik overlaten aan de 

individuele begeleiders. Deze zijn immers het aanspreekpunt van de jongen en tussen hen bestaat er al 

een zekere vertrouwensband. Elke maand heeft de begeleider met zijn pupil een individueel gesprek; 

het zou dus niet slecht zijn moest er tijdens deze gesprekken tijd uitgetrokken kunnen worden om het 

genogram aan de hand van het stappenplan uit te werken. Per gesprek een nieuwe stap. 

De begeleider kan naargelang de leeftijd, de interesses en de persoonlijkheid van de jongen de manier 

waarop het genogram wordt uitgewerkt aanpassen. Voor de jongste leefgroep of voor de verbaal 

minder vaardige jongens kan er met duplo- of legopopjes gewerkt worden, de jongens die graag 

tekenen kunnen tekenen, er kan met stokjes, elastiekjes, koordjes,… gewerkt worden. 

Het genogram hoeft niet met elke jongen uitgewerkt te worden. Niet alle jongens hebben er namelijk 

behoefte aan en sommigen hebben er te weinig draagkracht voor. Het kan vooral een meerwaarde 

zijn voor de jongens die geen zicht meer hebben op hun familiale samenstelling of nieuwe 

gezinssituatie en er zelf door in de knoop zitten.  

Belangrijk is dat de opvoeder en de maatschappelijk assistent hun bevindingen tijdens het uitwerken 

van het genogram samen met de jongere naar elkaar communiceren. Op deze manier kunnen er  

nieuwe aandachts- en werkpunten voor de jongere geformuleerd worden. 

Voor de maatschappelijk assistenten van Don Bosco kan het genogram eerst en vooral een 

meerwaarde zijn voor eigen gebruik. Het opstellen van het genogram kan tot meer inzichten leiden in 

de familiale situatie. Het hulpverleningsprogramma kan op basis hiervan een gepaste invulling krijgen. 

Men heeft immers een breder zicht op wie er allemaal tot de context van de jongeren behoort en wie 

dus bij de hulpverlening betrokken kan worden. De voorstelling van de relaties en het aanduiden van 

de loyaliteiten kan zowel in het werken met de context als met de jongen zelf tot inzichten leiden en 

bijdragen tot het opstarten van de dialoog tussen de jongeren en hun ouders, stiefouders. 

Het genogram kan door de maatschappelijk assistenten ook gehanteerd worden als 

communicatiemiddel met externe hulpverleners. Door het genogram te tonen en bijhorende 

informatie te verschaffen krijgt de externe hulpverlener in één oogopslag zicht op de context van de 

jongere. De maatschappelijk werkers ervaren zelf ook de meerwaarde van het ingevoerde genogram 

in de verslaggeving die zij van de plaatsende instanties of van de hulpverleningsinstanties waar de 

jongen voorheen verbleef ontvangen. Het genogram invoeren in de eigen verslaggeving kan alleen 

dus maar positief onthaald worden; vooral als het computerprogramma voor het maken van 

genogrammen aangekocht kan worden. Hierdoor wordt het opstellen van het genogram minder 

tijdsintensief en kan de weerstand tegen het maken van het genogram afgeremd worden. 
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Daar de maatschappelijk werkers van Don Bosco zich vooral bezig houden met de relaties 

buitenshuis - de ouders en stiefouders –  zijn zij de aangewezen personen om het genogram samen 

met de context uit te tekenen. Dit is echter naar mijn inziens niet steeds nodig daar de jongen centraal 

staat in de hulpverlening en de (stief)ouders niet altijd bereikbaar zijn. Vooral belangrijk is dat er met 

de jongens aan gewerkt wordt. De ouders hebben er immers niet steeds nood aan. 

Ik kan dus besluiten dat het genogram een meerwaarde kan zijn voor mijn stageplaats. Niet alleen in 

het werken met nieuw samengestelde gezinnen, maar ook voor andere gezinsvormen zoals 

éénoudergezinnen, pleeggezinnen en kerngezinnen. Ik kan de opvoeders en maatschappelijk werkers 

hiervoor een concreet en onmiddellijk toepasbaar handelingsplan aanbieden32. 

                                                   

32 Bijlage 6: Concreet en onmiddellijk toepasbaar stappenplan 
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Bijlage 4: Vragenlijst voor de sociale diensten 

In het kader van mijn laatstejaars opleiding Sociaal Werk maak ik samen met enkele medestudenten 

een eindwerk over Nieuw Samengestelde Gezinnen (NSG). Het theoretische deel is al achter de rug 

en omvat enkele handelingsplannen voor het werken met NSG. De bedoeling is dat ik tijdens de 

stage één handelingsplan hieruit toepas in de praktijk. Ik heb ervoor gekozen het genogram als 

methodisch werkinstrument te hanteren (zie bijlage). Om voor mezelf duidelijk te krijgen hoe er 

binnen DB omgegaan wordt met NSG en met het genogram heb ik hieronder enkele vragen 

opgesteld. De antwoorden op deze vragen worden dan kort verwerkt in het stuk van de voorstelling 

van de stageplaats? Ik hoop dan ook dat jullie deze vragen willen beantwoorden. Alvast bedankt! 

 

1. Hoeveel jongens zitten er in uw leefgroep? 

 

2. Hoeveel jongens maken deel uit van een nieuw samengesteld gezin? 

 

3. Wordt er op een bepaalde manier aandacht gegeven aan de jongens die uit een NSG komen? 
(bepaalde werkwijze, methodieken) 

 

4. Betrekt u zowel de biologische ouders als de stiefouders of nieuwe partners bij het 
hulpverleningsproces? Zo ja; hoe dan? Zo nee; waarom niet? 

 

5. Maakt u gebruik van het genogram? Zo ja; waarvoor dan? Zo nee; waarom niet? 

 

6. Wat vindt u van het genogram als methodische werkinstrument? 

 

7. Past u in u hulpverlening het contextuele denken toe en op welke manier dan? 
 

 

8. Op welke manier wordt er omgegaan met loyaliteiten? 
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Bijlage 5: Voorbereidende informatie vanuit het dossier 

Naam: Tom  

Geb.datum: 26/01/88 

Opnamedatum DB: 23/04/2003 

Individuele begeleider: Christ 

Leefgroep: De klinck 

Consulent: Guy Termonia 

                    Comité Bijzondere Jeugdzorg Antwerpen 

Inhoud: 

 A Genogram 

  A.1 relevant genogram 

  A.2 uitgebreider genogram 

 B Tijdslijn  

 C Belangrijke telefoonnummers en adressen 

 D Relevante informatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johannes (Jean)°1951 

pensioen 
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Marion° 1960 
S:1993 

 Bart °1985  Tom °1988 

 Maria °1954 

Jimmy 

A.1 RELEVANT GENOGRAM 
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Marion  

° 1960 

S:1993 

 Bart °1985  Tom °1988 

R 
Johannes (Jean) 

°1951 

pensioen 

Jimmy Daniel Benny Stef  Peter °1982 

Francine 

Maria °1954 

 Werner 

°1972 

Joel 

°1978 

A.2 UITGEBREIDER GENOGRAM 

H’72 S’80 
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  _ 1988: geboorte Tom : zoon van Johannes en Marion  

  _ 1993: scheiding ouders 

  : CKG Kinderland Berlaar 

               → Tom en zijn broer Bart verblijven daar van 2 mei 1993 tot 1996 

  _ 1996: Tom en zijn broer Bart gaan naar een pleeggezin (tijdens weekend naar vader, geen  

               contact met moeder) 

  _ 1999: begeleiding vanuit dagcentrum Transit te Aarschot (20/10/99) 

    + toezicht JRB Leuven voor inbraak en vandalisme in een leegstaand huis 

  _ 2001: conflict tussen Tom en z’n halfbroer Peter  

    → politie van Aarschot komt tussen  vader Johannes en stiefmoeder Maria vangen  

                    Tom op  

  : 25 oktober 2001 einde dagcentrumbegeleiding 

  _ 2002: januari→ krijgt vader het hoederecht over Tom 

  : juli→ fysieke confrontatie tussen Tom en z’n vader →politie komt tussen 

  : augustus→ opname van Tom in crisisunit Koningin Paola Kinderziekenhuis in 

   A’pen 

 : september → Tom gaat op internaat + ambulante therapie APPCKA (weekend bij  

   vader)  plaatsing aangevraagd bij Elegast-Potgieter 

 : 7 november 2002→ opname in Elegast-Potgieter 

  _ 2003: opname in Don Bosco (23/04/03) 

 

 

 

 

B. TIJDSLIJN 
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-Vader en stiefmoeder: 

 Johannes en Maria  tel : … 

-Consulent : Guy Termonia  tel : … 

-School : KTA de Merodelei 

              de Meroldelei 220, 2300 Turnhout 

              tel : 014/47 14 40 

    3de jaar TSO … 

 

 

-Tom heeft een zeer slechte relatie met zijn broer Bart (Bart vind hem een last en praat niet of 

nauwelijks met hem) 

-Tom heeft een vriendinnetje die in een instelling in Brugge zit 

-Tom heeft geen contact met zijn natuurlijke moeder 

-nichtje Kim woont bij in bij vader en stiefmoeder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Belangrijke telefoonnummers en adressen 

D. RELEVANTE INFORMATIE 
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Bijlage 6: Genogrammen opgesteld met Maria 
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Bijlage 7: Genogrammen opgesteld met Tom 
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Bijlage 8: Loyaliteiten 
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Bijlage 9: Concreet en onmiddellijk toepasbaar stappenplan. 

Stap 1: Werking en doelstellingen van het genogram uitleggen aan de cliënt 

Stap 2: Uittekenen van het eerste genogram samen met de cliënt 

Stap 3: Aanbrengen van de relaties op het genogram 

Stap 4: Aanbrengen van doelstellingen op het genogram 

Stap 5: Opstellen van een actieplan 
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SYNTHESEVERSLAG 

Wanneer we, nu we aan het einde gekomen zijn van de realisatie van ons eindwerk, alles nog eens 

goed en tevens kritisch overlopen, menen we toch te mogen stellen dat we met ons seminarie "nieuw 

samengestelde gezinnen” de nodige theoretische inzichten hebben gegeven die relevant kunnen zijn 

voor het maatschappelijk werk. We hebben ons doel dus bereikt en we houden er zelf, naast een 

heleboel extra kennis en vaardigheden, zeer zeker ook een meer dan tevreden gevoel aan over. 

Maatschappelijk werkers kunnen onze tekst, volgens ons, echt wel gebruiken als informatiebron. Het 

is zelfs meer dan dat, want we proberen direct bruikbare ontledingen (van zowel mensen als situaties), 

tips en handelingsontwerpen aan te bieden waarmee ze ook onmiddellijk aan de slag kunnen. We 

denken zelfs dat het niet alleen voor maatschappelijk werkers bruikbaar zou kunnen zijn. Ook voor 

opvoedend personeel, andere hulpverleners en voor iedereen die een taak heeft om kinderen, 

jongeren of volwassenen op de ene of ander manier te begeleiden. 

Onze stage was een zeer interessante ervaring die ons beslist nieuwe inzichten heeft gebracht wat het 

thema nieuw samengestelde gezinnen betreft. We vermeldden reeds eerder de wens van andere 

hulpverleners informatie te bieden omtrent het thema nieuw samengestelde gezinnen. We hebben 

intensief met een handelingsplan kunnen werken waardoor deze methodiek ons meer in de vingers 

zit. Na afloop van de stage zijn we allen, nog meer dan enkele maanden geleden, overtuigd van het 

grote belang aan een bundeling van theoretische inzichten en concreet toepasbare handelingsplannen 

in het werken met nieuw samengestelde gezinnen. Daarnaast is het ook belangrijk om het thema meer 

bespreekbaar te maken binnen de hulpverlening en binnen de schoolcontext. 

Wat ons, als terloopse opmerking, bij het herlezen van ons seminarie ook wel opviel, was het feit dat 

je duidelijk merkt dat de tekst door verschillende mensen is geschreven. Ieder heeft immers zijn eigen 

stijl en ieder drukt op de één of ander manier zijn stempel op het stuk waaraan ze het meest intensief 

gewerkt heeft. Aan de ene kant vinden we het positief dat elk groepslid zijn eigenheid heeft kunnen 

bewaren en dit aan de buitenwereld heeft kunnen laten zien. Aan de andere kant zou je kunnen stellen 

dat ons seminarie één tekst is en zo ook gelezen wordt. In dat laatste geval zouden die verschillende 

stijlen wel storend ervaren kunnen worden. We zijn ons hiervan bewust en hebben dit dan ook samen 

besproken. We zijn tot de conclusie gekomen dat we dit niet kunnen verhelpen. Het is een 

groepswerk van vijf mensen met verschillende stijlen en achtergronden en het is logisch dat dit 

doorschijnt in ons geschreven werk. Wij hopen dan ook dat de lezer onze diverse stijlen benadert als 

een meerwaarde en er zich van bewust is dat het werk sterker wordt juist omwille van het feit dat we 

onze eigenheid niet verloochend hebben. Bovendien kan het voor de lezer ook een boeiende 

afwisseling zijn. 

In ons seminariedeel hebben we ons toegespitst op de problemen die zich voordoen. We willen dit 

beeld echter nuanceren We hebben kunnen concluderen dat het leven binnen nieuw samengestelde 

gezinnen niet altijd negatief hoeft te verlopen. Een nieuw samengesteld gezin kan eveneens een nieuw 

evenwicht betekenen. Een nieuwe samenstelling kan een herbronde rust betekenen voor de 

gezinsleden.  
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Onze seminarietekst besloten we met het voorstellen van vijf handelingsontwerpen waarvan we er 

uiteindelijk twee getest hebben naar hun bruikbaarheid in de werkelijkheid op onze stage. Over het 

algemeen ervaren we onze handelingsontwerpen als goed opgebouwde plannen, al is het éne al iets 

beter en meer geslaagd dan het andere. Laten we dit even van naderbij bekijken.  

Voor welk handelingsontwerp je ook zou kiezen om uit te voeren, je zou er zeker iets mee bijleren en 

het zou je vaardigheden als maatschappelijk werker alleen maar in positieve zin beïnvloeden. We 

hebben ons gebaseerd op het stappenplan zoals omschreven in het seminariedeel. Naargelang de 

specifieke werking van de stageplaats heeft ieder afzonderlijk er een eigen invulling aan gegeven. Een 

strikte toepassing bleek niet haalbaar. Bovendien getuigt dit van een flexibele houding in het omgaan 

met methodieken, wat als maatschappelijk werker zeker belangrijk is. We gaan vervolgens dieper in 

op de gekozen handelingsontwerpen en op onze ervaringen en reflecties hierbij.  

Het eerste handelingsontwerp gebaseerd op het contextuele denken, ervaren Annemie, Annelies en 

Mara als zeer bruikbaar in de praktijk, ook al hebben we ieder een andere invulling gehanteerd. Het 

legt de oorzaak van de problemen in de persoon zelf. Het genogram is een werkinstrument dat zowel 

aan de hulpverlener als aan de cliënt een duidelijk beeld schept van de samenstelling en structuur van 

het gezin. Dit is een uitgesproken voordeel binnen de bijzondere jeugdzorg en geïntegreerd wonen 

voor jongvolwassenen waar doorgaans ingewikkelde gezinssamenstellingen bestaan. Hierdoor is in 

deze sectoren een genogram bijna een onmisbaar instrument. Bij het CLB is dit minder het geval. 

Annelies is minder in aanraking gekomen met nieuw samengestelde gezinnen omdat haar stageplaats 

zich bevond in een dorp. In een grootstad is de frequentie van andere samenlevingsvormen groter 

dan in een dorp. Het genogram is dus niet alleen bruikbaar in de Bijzondere Jeugdzorg en 

geïntegreerd wonen voor jongvolwassenen maar ook in andere sectoren kan deze methodiek zijn nut 

bereiken. Zeker nu nieuw samengestelde gezinnen meer en meer een alledaags gegeven worden.  

Het gebruik van een genogram als registratieprocedure wordt door ons alle drie ervaren als zeer 

positief en we kunnen alleen maar alle hulpverlenende instanties aanraden om deze methodiek als 

standaardinstrument te hanteren in hun werking. Als het genogram in verschillende organisaties 

standaard worden ingevoerd, zal dit ook een onmisbare meerwaarde betekenen in de doorverwijzing 

van cliënten naar externe diensten. De gezinssamenstelling kan hierdoor immers duidelijk en 

gestructureerd  worden doorgegeven. 

Uit de ervaring is gebleken dat een genogram een gemakkelijk communicatiemiddel kan zijn tussen 

verschillende hulpverleners wat tijdsbesparend kan werken. Verder geeft het een beeldverhaal van de 

gezinssituatie. De hulpverlener die het dossier overkrijgt, hoeft maar één blik te geven op het 

genogram en de gezinsstructuur is hem duidelijk. De hulpverlener kan dus meteen aan de eigenlijke 

begeleiding beginnen zonder eerst zelf een analyse te moeten maken van de gezinssamenstelling. De 

verschillende communicatiepatronen worden duidelijk aan de hand van het genogram. Voor de 

jongeren kan het erkenning geven en meer zicht op de situatie. Door een genogram te gebruiken 

wordt er op afstand gekeken naar het verhaal wat duidelijkheid kan scheppen.  

Tijdens het uitwerken van deze methodiek hebben wij ook enkele minpunten ondervonden. Het kan 

niet bij iedereen gebruikt worden. Voor sommigen werkt het te confronterend. Dit is een aspect dat 

de hulpverlener moet inschatten bij iedere cliënt individueel. Verder is het ook tijdsintensief. Hoewel 

het genogram in een latere fase tijdsbesparend kan werken, is de opstelling ervan toch wel tijdrovend. 
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Het is een hele klus om de structuur en de relaties op papier te krijgen. .Een genogram brengt ook 

alleen de familierelaties in kaart. Voor vrienden en andere hulpverleners moet een ander instrument 

gebruikt worden. Ook voor een chronologische volgorde van de gebeurtenissen, kan een tijdslijn 

complementair aan het genogram opgesteld worden. 

Daarnaast heeft Ann ook een stuk gebruik gemaakt van het genogram tijdens de vormingssessie. Aan 

de hand van een eenvoudig genogram wordt uitgelegd aan de kinderen wat een nieuw samengesteld 

gezin is en welke veranderingen zich kunnen voordoen. In dit genogram worden geen kwalitatieve 

relatie aangeduid. Ann heeft kunnen ervaren dat het voor kinderen gemakkelijker is om de uitleg te 

begrijpen wanneer er een visuele voorstelling wordt gemaakt van een nieuw samengesteld gezin.  

Het tweede handelingsontwerp dat Ann en Bieke tijdens hun stageperiode hebben toegepast is het 

uitwerken en organiseren van een vormingssessie. We willen hier verder ingaan op onze bedenkingen 

en reflecties bij het toepassen van de vormingssessie als handelingplan.   

Het doel van een vormingssessie is om een bepaalde doelgroep te informeren en sensibiliseren rond 

een bepaald thema. Ook op onze stageplaatsen die zich profileren als eerstelijnsdiensten is het 

vormingswerk een belangrijk aspect van hun werking.  

Vermits nieuw samengestelde gezinnen steeds meer zullen voorkomen en omdat er nog weinig 

bekendheid bestaat omtrent dit thema, vormt het informeren en signaleren een erg belangrijke 

functie, omdat je hierdoor een basis creëert om dit thema bekend te maken en te bespreken.  

In het thema nieuw samengestelde gezinnen is het mogelijk om je te richten naar een zeer breed 

publiek: ouders, kinderen, jongeren, leerkrachten, hulpverleners. Vermits het thema nog in zijn 

kinderschoenen staat en een steeds meer opkomende gezinsvorm is, lijkt het ons zinvol om 

verschillende doelgroepen te laten kennismaken met en te informeren over het thema nieuw 

samengestelde gezinnen. Wegens de beperkte tijd van onze stageperiode was het echter niet haalbaar 

om ons naar al deze doelgroepen te richten, vandaar dat we een keuze moesten maken. Ann heeft 

gekozen voor het werken met kinderen en Bieke heeft zich gericht naar leerkrachten.  

De belangrijkste conclusie die we uit deze vormingssessies kunnen maken is dat onze deelnemers het 

interessant en zinvol vonden om rond dit thema te werken. We hebben kunnen ervaren dat het geven 

van deze vormingssessies een positieve bijdrage geleverd heeft voor de scholen en de leerkrachten. 

Zij hebben een vertrekbasis om zich verder te verdiepen in dit thema en handreikingen om hier in de 

toekomst mee om te gaan. Daarnaast heeft het eveneens een meerwaarde voor de kinderen, vermits 

zij een beter zicht hebben op nieuw samengestelde gezinnen. Dit is zowel van belang voor kinderen 

uit een nieuw samengesteld gezin als voor kinderen in een kerngezin of een andere gezinsvorm. 

Daarnaast hebben ze meer mogelijkheden om dit thema te bespreken met hun ouders of andere 

vertrouwenspersonen en bovendien weten ze waar ze terecht kunnen met vragen en problemen met 

betrekking tot hun gezin.  

Ik denk dat we zeker kunnen stellen dat een vormingssessie een zeer bruikbare methodiek vormt om 

te werken rond het thema nieuw samengestelde gezinnen. Zeker op dit ogenblik, omdat er nog veel 

werk moet verzet worden om dit thema onder de aandacht te brengen en om een volledig 

informatieaanbod te creëren.  
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Naast de twee handelingsontwerpen die we hierboven besproken hebben, bevatte ons seminarie nog 

drie andere handelingsontwerpen. We willen motiveren waarom we deze keuze hebben gemaakt. Ten 

eerste speelt de praktische toepassing op stage een belangrijke rol in de keuze. De stageplaats bepaalt 

voor een stuk ook de haalbaarheid van het uitvoeren van het handelingsplan. Ten tweede hebben we 

allemaal een handelingsplan gekozen waarbij we de grootste meerwaarde konden realiseren voor onze 

stageplaats en eventueel voor andere personen. Tot slot wordt de keuze ook beïnvloed door de 

persoonlijke voorkeur voor een bepaalde methodiek. Deze drie factoren hebben ertoe geleid dat de 

drie andere handelingsplannen niet gekozen werden. Dit zegt echter niets over de waarde van deze 

handelingsplannen op zich, want we zijn van mening dat het hanteren van deze methodieken ook een 

meerwaarde kan opleveren.  

We hebben tot nu toe de twee gekozen handelingsontwerpen afzonderlijk besproken, maar aangezien 

we met dit syntheseverslag willen komen tot een integratie van onze individuele delen, trachten we 

hier een verbinding te leggen tussen de twee verschillende handelingsplannen. Een vormingssessie 

bevindt zich op het niveau van informeren, sensibiliseren en signaleren. Dit niveau kunnen we 

beschouwen als eerste lijn en een basis waarop gesteund kan worden. Het genogram als 

werkinstrument gaat een stap verder, want aan de hand hiervan worden problemen binnen het gezin 

aangepakt. Maar doordat er een basis wordt gelegd, kunnen problemen ook een stuk vermeden 

worden. Indien hulpverlening toch noodzakelijk blijkt, kan deze vormingssessie een signaalfunctie 

vervullen ten opzichte van de deelnemers om ook effectief hulp te raadplegen. Hierdoor ontstaat er 

een wisselwerking tussen de twee methodieken en we kunnen dus besluiten dat beide methodieken 

een belangrijke functie hebben.  

We hebben door het schrijven van het seminarie en het eindwerk hieraan een bijdrage kunnen leveren 

en we verwachten hierdoor ook dat ons werk een meerwaarde heeft voor veel hulpverleners, 

leerkrachten en scholen. Tijdens de uitvoering van het handelingsplan zijn sommige groepsleden 

geconfronteerd met vraag naar het eindwerk. We kunnen dus terecht tevreden zijn met ons 

eindresultaat.  

 

  

 

 

 

 

 

  


