
 

UCLL & NIEUWE AUTORITEIT 

Hoe zorgen voor gewenst gedrag in de klas en op school? Maattrajecten door docenten van de Banaba-opleidingen op 

basis van nieuwe autoriteit en geweldloos verzet.  

 Een cultuur van volhouden en standvastigheid creëren waarbij grenzen worden aangegeven. 

 Een non-verbaal klasmanagement opzetten met nabijheid en verbinding. 

 Een duidelijk en transparant systeem met herhaling inbouwen. 

 Een herstelgerichte verzoeningsprocedure uitwerken waarbij kinderen en jongeren de kans krijgen om hun 

gedrag of de gevolgen ervan te herstellen. 

 

 

 

STUDENTEN 

Alle studenten van de Banaba-opleidingen 

Zorgverbreding en remediërend leren en 

Buitengewoon onderwijs krijgen het vak 

Veerkracht, dat theoretisch sterk met nieuwe 

autoriteit gelinkt is. Naast inhoudelijke sessies 

voor een grote groep voorzien we ook training in 

kleine groepjes.  

Meer info: www.ucll.be/banabas  

LEERKRACHTEN 

Externe deelnemers kunnen bij de drie 

theoretische sessies van de Banaba-module 

Veerkracht aansluiten. 

Het zelfvertrouwen en de daadkracht van de 

leraar staan centraal en er worden concrete 

handvaten aangereikt om de inzichten naar je 

eigen klaspraktijk om te zetten.  

Meer info: De module van dit schooljaar is al 

gestart, maar hou http://events.ucll.be (> 

‘Individugericht’) in de gaten voor de data volgend 

jaar.  

 

SCHOLEN 

Onze docenten begeleiden scholen in het basis- 

en secundair, in het gewoon en buitengewoon 

onderwijs in uiteenlopende trajecten op maat voor 

een divers doelpubliek: 

 eenmalige sessie 

 brede infomomenten voor leerkrachten, 

schoolteams, ouderverenigingen 

 trainingen van groepen leerkrachten, met 

zowel focus op klasmanagement als op 

persoonlijke veerkracht of verbinding met 

feedback, pesten, schooluitval … 

 trainingen voor CLB-medewerkers, 

leerlingbegeleiders, time-outorganisaties, 

directieteams … 

ONDERZOEK 

De hogeschool doet continu aan praktijkgericht 

onderzoek en werkt daarvoor samen met 

regionale en internationale kennisinstellingen om 

nieuwe, toegepaste kennis te genereren. Zo werd 

onlangs een alternatief voor de klassieke 

tuchtcontracten ontworpen, dat nauw aansluit bij 

de principes van nieuwe autoriteit en sterk inzet 

op aanwezigheid en het positief dilemma.  

 

 

  

 

 

MEER INFO?  

Wil je meer weten over nieuwe autoriteit en nagaan of het aanbod van de expertisecel Education for All 

van UCLL bij de noden van jouw school aansluit? Mail naar navorming.ler@ucll.be 

http://www.ucll.be/banabas
http://events.ucll.be/

