
 	
Voor mij is nieuwe autoriteit een methode die mij in situaties waar de 
onmacht ten aanzien van probleemgedrag groot is, opnieuw handvaten geeft. 
Het is duidelijk voor mij dat het alle andere dingen uit onze schoolvisie niet 
zomaar wegvaagt. Ik zie het als een aanvullend kader, deels overlappend- 
deels nieuwe handvaten.  
Ik herken dingen die we dag in dag uit doen in de theorie. Er wordt bij ons op 
school bijvoorbeeld veel energie gestoken in het aangaan van positieve 
bindingen, ook een kernelement uit de visie. In nieuwe autoriteit keert dit terug 
onder de pijler aanwezigheid en relatie. We proberen duidelijke structuren en 
grenzen neer te zetten in onze werking, dit zit vervat in de pijler verzet van 
nieuwe autoriteit. Een uitgebreide intake met ouders, veelvuldige contacten 
met ouders via verschillende manieren: ik zie hierin de pijler transparantie en 
steunnetwerk. We kregen ook al verschillende trainingen rond agressie, rond 
je eigen rol - hoe kan je dit zo vaak als mogelijk voorkomen. Dit komt terug in 
de pijler zelfcontrole bij nieuwe autoriteit.  
In dat opzicht bevestigt nieuwe autoriteit dat we met de juiste dingen bezig zijn 
binnen de secundaire scholen Sint Ferdinand.  
  
Voor mij geeft nieuwe autoriteit ook een kans tot preventie tegen burn-out, 
tegen ‘op’ geraken. Bepaalde jongeren in onze doelgroep stellen zodanig 
moeilijk gedrag, en dit kan enorm veel energie vreten bij een medewerker. 
Soms zonder grote gedragsveranderingen bij de jongere. Als je kijkt vanuit de 
bril van nieuwe autoriteit, word je wat gewapend vind ik tegen de mogelijke 
teleurstelling als een jongere weer niet gedaan heeft wat je van hem verwacht 
had.   
  
Nieuwe autoriteit geeft mij ook een instrument om als team op 1 lijn te gaan 
staan. Soms ontstaat er wrevel tussen begeleiding en leerkrachten. De 
begeleiding is te soft, ze leggen er nogal eieren onder, het wordt tijd dat hij 
ook eens voelt dat… En begeleiding aan de andere kant vindt toch dat gezien 
de problematiek en het SEO-niveau en de achtergrond er vooral gesteund 
moet worden. Nieuwe autoriteit brengt de twee partijen samen: er is een 
stoppende hand en steunende hand. Je leert er ook dat je samen in een 
roeibootje zit. Als we naar een tegenovergestelde richting roeien, tolt de boot. 
We geraken nergens. Als we elkaar beginnen verwijten, zagen we de bodem 
onder onze partner in de boot onderuit. Ook daar komen we geen stap verder 
mee want ons bootje zinkt.  
Nieuwe autoriteit geeft ook methodieken mee, zoals bv de mandenoefening, 
waar je als team op zeer concreet niveau gaat praten over het moeilijke 
gedrag. Welk gedrag is prioritair om ons tegen te verzetten, wat laten we 
voorlopig gaan- maar ook wat gaat er nog goed bij deze gast. We hebben de 
oefening deze week nog gemaakt rond een casus en je ontdekt dat je niet 
altijd op 1 lijn staat en praat daar concreet over. Het team komt na dat gesprek 
dichter bij elkaar, gaat meer als 1 groep naar de jongere toe.  
  

	


