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1. Cijfermateriaal?

2. Agressie

3. Factoren die agressie favoriseren:

• Bij leerling(en)

• Bij ouders?

4. Hoe aanpakken?

• Rol directie

• Zelfzorg 

Team
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Cijfermateriaal

• AGODI:

• 2019: 95 AO door agressie

• 2018: 86 

• 2017: 59

• > AO door agressie in Buitengewoon
onderwijs

• Vaststelling: impact van agressie wordt
nog te veel onderschat

• Taboe!
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Cijfermateriaal
Relatie met ouders

73% van beginnende leerkrachten zegt dat ouders doen alsof ze hun vijand zijn

9% van de leerkrachten voelt zich gepest door ouders

87% van de leerkrachten vindt dat ouders mondiger en veeleisender worden

• Zowel de leraren als de directie en begeleiders hebben last van deze

ouders

Europese werknemers ervaren het meeste stress door het omgaan met lastige

klanten, patiënten, leerlingen
Bron:

- Rapportage geweld tegen leraren – DUO Onderwijsonderzoek (2016)

- CNV Onderwijs (2014)

- Kenniskring Gedragsproblemen in de Onderwijspraktijk (2006)

- Esener onderzoek (2015)
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Frustratie / reactieve agressie

Instrumentele agressie

Pathologische agressie

Vormen van agressie
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Woedecyclus
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Woedecyclus
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Maatschappelijke factoren –

imago

Culturele diversiteit

Factoren die 
agressie
favoriseren
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Factoren in het kind

Factoren in de omgeving 
van het kind

Factoren in de school / klas

• De leerkracht

• Schoolklimaat

• De klasgroep

• Onderwijsleersituatie

Factoren die 
agressie
favoriseren
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Grootstedelijke context
Cf. Iliass El Hadioui

Mismatch



10

Preventiepiramide

Tertiair

Secundair

Primair
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Primaire preventie

• Dialoog !

• ! school-, klas- en ped.klimaat

• Infrastructuur

• Goede omgangsregels

• Plaats welzijn van personeel hoog op de agenda

• Reik handvaten aan
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4 – lade model

Eenmalig,

maar ernstig

Ernstig en ook 
frequent

Incidenteel en 
niet ernstig

Niet ernstig, 
maar wel 
frequent

Monique D’aes (Gewenst gedrag en sanctiebeleid op school. Een 4-
lademodel’ geschreven (Politea; 2016 met herziene druk in 2019)
https://pro.g-o.be/kalender/detail/4470/8196

https://pro.g-o.be/kalender/detail/4470/8196
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Secundaire preventie

• Agressieprotocol: afspraken intern en extern

• Opleiden van interne VP’s in nazorggesprekken

• Bij incidenten:

• Handelen volgens het agressieprotocol

• Register voor feiten van derden
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Tertiaire preventie

• Interne opvang van het slachtoffer

• Niet uit het oog verliezen van de leerkracht in het contact

met ouders!

• Basisprincipe = leerkracht handelt naar beste vermogen

• Favoriseer herstelgesprekken:

• Tussen ouders en leerkracht

• Tussen leerling en leerkracht (!)
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Tips

• Welk voordeel heeft de leerling bij het

vertonen van dit gedrag?

• Ga altijd in gesprek, zowel met de

leerling zelf (apart), als achteraf met de

gehele groep.

• Straf?
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