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Omgaan met
grensoverschrijdend

gedrag van kind(eren).

Verbindend Gezag voor 
leerkrachten of andere 
professionals die met 
kinderen werken.
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Geweldloos verzet
Geïnspireerd door Gandhi, gecombineerd met 

ideeën uit de systeemtheorie en hechtingstheorie, 

ontwikkelde de Israëlische psycholoog Prof. Haim 

Omer een nieuwe benadering om agressief en 

destructief gedrag van jongeren te stoppen en hen 

weer verantwoordelijkheid te leren nemen voor eigen 

welzijn en gedrag. De kern van deze benadering is 

een houding van geweldloos verzet: een duidelijke 

stellingname van ouders, leraren en hulpverleners 

tegen het ongewenste gedrag op een vastberaden, 

maar strikt geweldloze en de-escalerende wijze. 

Verbindend gezag
De uitgangspunten van geweldloos verzet blijken  

een goede basis te zijn voor een nieuwe vorm van 

autoriteit (Omer, 2011), die ‘Verbindend Gezag’ wordt 

genoemd. De vrijheid in opvoeden van de jaren zestig 

werkt heeft niet altijd het gewenste resultaat en naar 

de autoritaire opvoeding, gebaseerd op angst 

en gehoorzaamheid, willen we niet terug. 

“Verbindend Gezag” verenigt de beide uitersten en 

wordt gekenmerkt door ouderlijke presentie, het 

betrekken van het netwerk, investeren in de relatie 

met het kind en geweldloos, maar vastberaden 

optreden tegen onacceptabel gedrag: begrenzing 

vanuit verbinding. ‘Verbindend gezag’ heeft met 

name ook door het Lorentzhuis in Haarlem gestalte 

gekregen in Nederland.

Voor wie 
‘Verbindend gezag’ is een bruikbare methode  

voor leerkrachten/schoolteams en professionele 

opvoeders in instellingen die verstrikt zijn geraakt 

in escalerende relatiepatronen met leerlingen die 

Verbindend Gezag voor 
leerkrachten of andere 
professionals die met 
kinderen werken.

Inleiding
Agressie, geweld en zelfdestructief gedrag binnen 

en buiten het gezin stellen regelmatig opvoeder, 

leerkracht en hulpverlener voor een dilemma. Ook 

angst, schoolverzuim, verslaving, eetstoornissen 

of ander probleemgedrag kan behalve ouders ook 

leerkrachten tot wanhoop drijven. Wanneer de 

kinderen de baas in huis en/of in de klas worden 

en ouders, docenten en ook hulpverleners zich 

toenemend machteloos gaan voelen, kan geweldloos 

verzet een goede aanpak zijn om de vicieuze cirkels te 

doorbreken. 

gewelddadig of (zelf)destructief gedrag vertonen. 

Praktijk Wajibu verzorgt trainingen ‘Verbindend 

gezag’ voor deze doelgroep. De training wordt op 

maat gegeven in overleg met de teams en de directie/

bestuur van de instelling of school. 

Vragen
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact 

opnemen met onze praktijk. Dit kan per email of 

telefonisch. U kunt eventueel de voicemail inspreken, 

wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 
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