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Online risico’s in de zorg voor 
kwetsbare jongeren: een extra 
uitdaging voor hulpverleners … 

Tom Vandries, Nathalie Drooghmans & Pieter Frederix

‘Digitaal is het nieuwe normaal’ duidt op de onvermijdbare digitale (r)evolutie 
die zijn weg vindt in het orthopedagogische werkveld (Nijs & Vandries, 2014). 
Naast de risico’s zijn er diverse opportuniteiten verbonden aan deze digitale 
evolutie. We denken bijvoorbeeld aan de diverse vormen van onlinehulp zoals 
beeldbellen (De Coninck & Emmers, 2020). In dit artikel gaan we specifiek in op 
de noden van professionals in hoe omgaan met online risico’s (en meer 
specifiek online seksueel grensoverschrijdend gedrag en cyberpesten). 
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fe!t dat het !nternet ‘overal’ !s. N!et alleen op de vaste 
computer !n het m!dden van de leefgroep, maar ook op 
hun smartphone en tablet. 

 › “Je weet n!et meer met wat dat ze bez!g z!jn, ook onze 
computers staan wel !n de leefgroep waardat w!j z!cht 
op hebben, maar ze hebben dan wel allemaal een GSM 
op hun kamer, of, euhm, !n het weekend als ze naar 
hu!s gaan weet je ook n!et hoe, allez, gecontroleerd dat 
dat !s, dus dat je daar e!genl!jk helemaal geen z!cht op 
hebt.” 

H!ernaast kwam ook voor dat controle zowel op vlak 
van hardware (bv: bez!t en omgang met smartphones) 
als op vlak van software (bv: volgers of vr!enden toe-
voegen) een moe!l!jk gegeven !s. Ten slotte gaven bege-
le!ders aan dat jongeren vaak zeer !nvent!ef z!jn !n 
controles en eventuele controlesystemen te omze!len. 
B!jvoorbeeld het opslaan van foto’s !n aparte mappen of 
foto vault apps zoals H!Calculator. Een Foto Vault app !s 
een app d!e l!jkt op een gewone app (bv: rekenmach!ne), 
totdat je een bepaalde comb!nat!e !ngeeft. Dan opent de 
‘vault’ of klu!s z!ch en kan je aan de verborgen foto’s. 
Het gebru!k van publ!ek besch!kbare onbeve!l!gde net-
werken waarop jongeren kunnen !nloggen werd ook 
door begele!ders aangekaart. 

 › “Dus dat !s vooral zoeken van hoe gaat ge daarmee om, 
want het verb!eden? Ik denk gsm afgeven, dan !s er 
een tweede, een derde, een v!erde, …  (…) Hoe gaat ge 
daarmee om?”

Methodologie 

Deze b!jdrage kadert !n het aan de UCLL lopende project 
OverSeo. In d!t project ontw!kkelen we een handel!ngs-
kader omtrent het omgaan met onl!ne r!s!co’s vanu!t 
het kader van emot!onele ontw!kkel!ng. We bek!jken 
welke handvaten het emot!onele ontw!kkel!ngsn!veau 
van kwetsbare jongeren ons kan geven om op een ge-
paste man!er om te gaan met onl!ne r!s!covol gedrag. 
In het kader van het project OverSeo organ!seerden we 
v!er focusgroepen onder het begele!dend personeel van 
jongeren van v!er organ!sat!es. We kozen voor twee 
organ!sat!es d!e act!ef waren !n de vroegere b!jzondere 
jeugdzorg en !n de VAPH-sector. Aan deze focusgroepen 
namen !n totaal 35 aantal profess!onals deel. In deze 
gesprekken g!ngen we aan de hand van twee casussen 
op zoek naar de noden van begele!ders !n hoe omgaan 
met onl!ne r!s!co’s. Na deze gesprekken transcr!beerden 
we de opnames en voerden we een themat!sche analy-
se u!t. U!t deze themat!sche analyse konden we de vol-
gende 5 u!tdag!ngen van begele!ders d!st!lleren.

1. Een moe!l!jk controleerbare d!g!tale 
leefwereld

Op versch!llende momenten !n de d!verse focusgroepen 
kwam naar boven dat het moe!l!jk was om onl!ne r!s!-
cogedrag van jongeren te controleren, te beheersen of 
te mon!toren. Begele!ders ervaren d!t moe!l!jker dan b!j 
‘o"!ne’ gedrag. D!t heeft b!jvoorbeeld te maken met het 

Omgaan met online 
risico’s is inherent 
verbonden met het 
netwerkgericht- en 
oudergericht werken.
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 › “Je kan bez!g bl!jven, op !nstagram doen we dat ook. 
Maar ja, dan heb je me!sjes d!e 500 mensen volgen 
waar ze er 400 n!et van kennen, je kan bez!g bl!jven, 
dat komt zo heel veel voor, dat ze heel veel toestaan 
zonder d!e mensen te kennen.”

Ten slotte kaarten begele!ders aan dat onl!ne content 
makkel!jk te man!puleren valt. Dus wanneer begele!ders 
z!cht kr!jgen op het onl!negedrag van cl!ënten kan d!t 
ook een ‘gekleurde’ vers!e van de werkel!jkhe!d z!jn. 

 › “Dat alles onl!ne makkel!jk man!puleerbaar !s, dus pak 
nu een gesprek op Facebook messenger ofzo, euhm, 
je kan je e!gen ber!cht verw!jderen, wat het gesprek 
wel anders kan doen l!jken. Eh, als d!e b!jvoorbeeld 
een scheldwoord zegt, en andere reageert op dat scheld-
woord en je verw!jdert dan uw ber!cht …”

2. Negat!eve- onl!ne-!nteract!es met cl!ënten 
z!jn moe!l!jk te beheersen, te copen en/of te 
stoppen.

De (quas!) permanente verbondenhe!d le!dt aan een 
veelvloed van !ndrukken en !nteract!es. Versch!llende 
begele!ders gaven aan dat – vaak !n tegenstell!ng met 
hun e!gen jeugd - eventuele negat!eve (peer) !nteract!es 
n!et l!jken te stoppen. Er ontstaan problemen met me-
decl!ënten of klasgenoten door (groeps)chatgesprekken. 
Door de cont!nuerende verbondenhe!d kunnen zo ne-
gat!eve !nteract!es u!t de thu!s of schoolse context ook 
andere s!tuat!es beïnvloeden. 
 
 › “Ja, het stopt e!genl!jk noo!t voor hun hé. In m!jne t!jd 

was het pesten gewoon op school, maar nu nemen ze 
het mee naar hu!s hé en ’t !s heel de dag dat ze er mee 
te maken hebben en ze kunnen het n!et afslu!ten zo.”

Deze negat!eve onl!ne-!nteract!es le!den ook regelmat!g 
tot een negat!ef escalat!eproces. Hoe omgaan met d!t 
negat!ef escalat!eproces bl!jkt voor begele!ders n!et 
eenvoud!g. Als begele!ders adv!seren om er even ‘u!t te 
stappen’ bl!jkt dat n!et het antwoord te z!jn dat voor 
!edereen werkt. 

 › “Wat me ook wel opvalt b!j ons !n de groep !s dan: ze 
kunnen hun gsm ook n!et loslaten. Het moment als ge 
!n een negat!eve sp!raal z!t met ber!chten, met ruz!es, 
eventueel pestgedrag. Als ge dan vraagt ter bescherm!ng 
van oké, geef uwe gsm nu af. Laat het even los, dat lukt 
n!et, want !edere sm!ley, !eder woord dat erb!j komt, 
moeten ze d!rect z!en en op reageren. Dat !s ook wel 
moe!l!jk om daarop te kunnen reageren op een gepas-
te man!er, zorgzaam, zodat ge de jongere beschermt.”

3. Omgaan met kwetsbare jongeren d!e onl!ne 
(soms extreem) r!s!cogedrag stellen.

 › “Maak d!e jongeren maar eens du!del!jk van: ‘w!j doen 
d!t op deze man!er omdat ge kwetsbaar z!jt’.”

Het bespreekbaar maken van onl!ne r!s!co’s !n comb!nat!e 
met de kwetsbaarhe!d van hun cl!ënten !s een u!tdag!ng 
volgens somm!ge respondenten. Zeker wanneer er sprake 
!s van een grote d!screpant!e tussen de !ntellectuele ont-
w!kkel!ng en de emot!onele ontw!kkel!ng van een persoon. 

Jongeren schatten – volgens begele!ders – onl!ne r!s!co’s 
anders !n dan begele!ders. Ze z!en het r!s!co n!et, of 
kunnen h!er ‘!n theor!e’ mee omgaan. Deze comb!nat!e 

(begeleider:) Er is 
bijvoorbeeld een ruzie 
geweest online, die zich dan 
heeft verdergezet.
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van een (m!nder z!chtbare) kwetsbaarhe!d !n comb!na-
t!e met onl!ne r!s!co’s dagen de begele!ders u!t !n hun 
complexe zoektocht naar een pedagog!sch antwoord. 

 › “Dus echt filmpjes met ongepaste !nhoud (…) en zo?
 › Ja, waar w!j zo!ets hebben van: ‘ho, dat w!llen we zelf 

n!et eens z!en, maar voor hen !s dat gewoon’.”

H!ernaast stellen jongeren soms vanu!t het standpunt van 
begele!ders extreem gedrag onl!ne. D!t onl!negedrag !s 
soms confronterend voor begele!ders. Eventueel !n com-
b!nat!e met we!n!g probleembesef draagt d!t b!j tot de 
complex!te!t van de pedagog!sche vraag van de jongeren

4. Het begele!den van jongeren met respect voor 
hun recht op pr!vacy en het e!genaarschap 
van hun smartphone? 

Twee pr!nc!pes of algemenere thema’s kwamen naar 
boven. Ten eerste het recht op pr!vacy van jongeren. 
Wanneer begele!ders !n gesprek gaan met jongeren over 
hun smartphone geven jongeren vaak het argument ‘d!t 
!s pr!vé’. Wanneer begele!ders toez!cht w!llen u!toefenen 
op b!jvoorbeeld smartphone ber!chten, kan d!t vragen 
rond !nbreuk van de pr!vacy van de jongere oproepen. 
D!t kan ervoor zorgen dat s!tuat!es en de daar b!jhoren-

de confl!cten escaleren omdat begele!ders n!et op de 
hoogte z!jn. 

 › “Jongeren zeggen ook van: ‘dat !s m!jn gsm en dat !s 
pr!vacy, daar komt ge n!et !n, ge k!jkt n!et op m!jn gsm’.”

 › “Omdat er !nderdaad heel veel achter hoek en kant 
gebeurt, maar er ontstaan wel confl!cten en dan ja.”

Ten tweede maakte een begele!der de reflect!e dat de 
smartphone – waarover er vaak confl!cten heersen – 
vaak e!gendom !s van de ouders. In de leefgroep kan d!t 
een andere dynam!ek creëren. In een ‘gewoon’ gez!n 
l!jkt het begele!ders eenvoud!ger om deze gsm eventu-
eel – t!jdel!jk- !n te trekken. D!t !n tegenstell!ng tot een 
leefgroep waar onm!ddell!jk het argument ‘dat !s wel 
m!jn gsm’ om de hoek slu!mert. 

5. Werken met onl!ne -r!s!covolle- !nteract!es 
waar!n het ru!mere netwerk betrokken !s: de 
nood omtrent context- en ouderger!cht 
werken. 

Verder kwam ernaar voor dat er spec!fieke moe!l!jkhe-
den z!jn met de !nteract!es d!e plaatsv!nden !n de v!r-
tuele ru!mte. H!er!n z!jn d!verse actoren betrokken u!t 
het netwerk van de cl!ënt. Het fe!t dat deze personen 
bu!ten het oog of de kenn!s van de hulpverlen!ng vallen, 
maakt het moe!l!jk en soms quas! onmogel!jk om met 
be!de part!jen aan de slag te gaan over een confl!ct. 
 › “W!j hebben ook dat je geen controle hebt over de ex-

terne persoon. Ge kunt erg hard met derden aan de 
slag gaan. Ja, maar? Maar ook de anderen, bv !emand 
op school, daar hebben we geen controle over, daar 
hebben we geen contact me.”

Het belang van ouder- en contextger!cht werken kaarten 
d!verse begele!ders aan. In het kader van ouderger!cht 
werken kwamen er twee noden vaak naar voor. Ten 
eerste !s er de nood om te werken aan med!aw!jze af-
spraken !n verband met het soc!ale med!a-gebru!k van 
jongeren. 

 › “Dus d!e (ouders) denken evengoed n!et d!rect aan de 
r!s!co’s b!j het gebru!k van allerle! soc!ale med!a.”

Begele!ders kaarten aan dat regels en afspraken !n 
thu!scontext soms amper !ngevuld, m!n!maal gemon!-
tord of opgevolgd worden. D!t door een comb!nat!e van 
versch!llende factoren. Er werd aangegeven dat n!et alle 
ouders het ‘aankunnen’ om b!jvoorbeeld met hun k!nd 
!n confl!ct te gaan over soc!ale med!a. H!ernaast gaven 
begele!ders aan dat het !nternet soms ook een goede 
d!g!tale babys!t !s. Het zorgt ervoor dat de jongeren z!ch 
!n st!lte bez!ghouden. Begele!ders kaarten aan dat ouders 
n!et alt!jd  de mogel!jke r!s!co’s van het gedrag van jon-
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geren correct !nschatten en soms onbewust z!jn van de 
mogel!jke gevaren.

Een tweede aspect !s de ouderl!jke -onl!ne- part!c!pat!e 
!n (b!jvoorbeeld) publ!eke confl!cten onl!ne. De begele!-
ders kaarten aan dat d!t een b!jkomende moe!l!jkhe!d 
creëert. Zeker wanneer ouders z!ch op een n!et con-
struct!eve w!jze onl!ne u!ten. 

 › “Er !s b!jvoorbeeld een ruz!e geweest onl!ne, d!e z!ch 
dan heeft verdergezet, we hebben dan ook b!j bepaal-
de me!sjes dat ouders z!ch daar dan ook nog eens !n 
gaan bemoe!en onl!ne.”

6. Cruc!ale aandachtspunten voor een 
begele!der !n het begele!den van de onl!ne 
r!s!co’s van jongeren.

In onze focusgroep bevroegen we naast de noden van 
begele!ders, de essent!ële kenn!s en vaard!gheden d!e 
noodzakel!jk z!jn voor een begele!der om anno 2020 
jongeren te begele!den !n de omgang met onl!ne r!s!co’s. 
We konden deze essent!ële kenn!s en vaard!gheden 
opspl!tsen !n twee categor!eën. Ten eerste algemene 
begele!dende competent!es. Ten tweede spec!fieke be-
gele!dende competent!es !n de omgang met onl!ne r!s!-
co’s. 

Als we gaan k!jken naar de algemene competent!es d!e 
begele!ders aankaarten, kunnen we d!t opspl!tsen !n 
kenn!s, algemene begele!dende vaard!gheden/houd!n-
gen en ten slotte de teamger!cht ondersteun!ng van de 
begele!der
In de eerste plaats gaven begele!ders het belang van 
algemene kenn!s aan. Meer spec!fiek, kenn!s over de 
d!verse problemat!eken en de gevolgen h!ervan op het 
funct!oneren van jongeren. Zo kunnen begele!ders !n-
schatten ‘wat voor soort gast’ het !s. Het belang van 
kenn!s over emot!onele ontw!kkel!ng werd !n één fo-
cusgroep aangekaart.
Ten tweede kwamen er d!verse vaard!gheden en hou-
d!ngen naar voren. Er kwam het belang naar voren om 

een goede band te hebben met je cl!ënt om zo ook vol-
doende nab!j te z!jn. In z!jn werk gaat de begele!der n!et 
te therapeut!sch en !n klare taal te werk. H!j vertrekt 
h!er vanu!t een n!et-wetende houd!ng. Ten slotte steunt 
een begele!der op z!jn team. H!j/z!j weet wanneer on-
dersteun!ng gepast !s of het beste !ets ‘overgenomen’ 
wordt (Bv: Thema’s waar h!j/z!j z!ch ongemakkel!jk of 
n!et bekwaam !n voelt). 

Begele!ders benoemen ook enkele spec!fieke competen-
t!es. Ten eerste kaart men aan dat d!t over spec!fieke 
kenn!s !n verband met soc!ale med!a, pr!vacy, en meer 
spec!fiek !n de omgang met onl!ne r!s!co’s gaat. Ten 
tweede !s de spec!fieke vaard!ghe!d om contact te ma-
ken met onl!ne leefwereld van cl!ënten van belang. Ten 
derde werd het bez!t van confl!cthanter!ngsvaard!ghe-
den – zeker hoe deze !n te zetten !n een onl!ne context- 
al cruc!aal ervaren. Ten v!erde z!jn kenn!s en vaard!g-
heden omtrent !nnovat!eve man!eren van controle 
belangr!jk. Ten slotte !s !nherent aan deze mater!e, 
gez!en de complex!te!t, belangr!jk om levenslang te 
leren door vorm!ng of b!jschol!ng.

7. N!euwe u!tdag!ngen voor de hulpverlen!ng

De d!g!tale leefwereld stelt de hulpverlen!ng voor n!eu-
we u!tdag!ngen. De snelhe!d waarmee d!t gepaard gaat, 
maakt het complexer. De vroegere adv!ezen zoals ‘zet 
de computer !n een centrale ru!mte’ z!jn gedeeltel!jk 
achterhaalt door de opkomst van de smartphones. We 
merken op dat er b!j begele!ders d!verse vragen leven 
over hoe z!j het onl!ne r!s!co gedrag van jongeren kun-
nen controleren, beheersen of mon!toren. Een leefgroeps-
bele!d dat te str!kt !s en ger!cht !s op controle zet te veel 
de vertrouwensrelat!e onder druk. H!erdoor ‘komen 
jongeren ook n!et b!j je aankloppen’ als ze onl!ne pro-
blemen ervaren. Te we!n!g opvolg!ng en mon!tor!ng 
b!edt dan weer te we!n!g ve!l!ghe!d. Begele!ders gaven 
!n deze focusgroep aan dat het zoeken van d!t evenw!cht 
n!et ev!dent !s. 
H!ernaast zoeken begele!ders een balans tussen pro-
tect!e van kwetsbare jongeren !n een onl!ne omgev!ng 
en hun recht tot d!g!tale !nclus!e. Handel!ngsstrateg!e-
en d!e z!j hanteren t!jdens o"!ne r!s!cogedrag z!jn 
ontoere!kend, waardoor n!euwe u!tdag!ngen r!jzen. 
Gez!en de creat!v!te!t van vele jongeren om controlesys-
temen te omze!len, !s het afnemen van hardware b!j-
voorbeeld als maatregel onvoldoende en kan d!t b!j 
begele!ders een gevoel van sch!jncontrole geven. Mede 
door de wet op pr!vacy worden begele!ders u!tgedaagd 
om een evenw!cht te v!nden tussen controle, nab!jhe!d 
en autor!te!t. 
Insp!rat!e om met deze parad!gma’s om te gaan v!nden 
we onder andere b!j het gedachtengoed van N!euwe 
Autor!te!t/Geweldloos Verzet (Omer, 2009). D!t kader 
geeft handvaten om u!t escalat!eprocessen te stappen. 
De focus wordt h!er!n gelegd op het maken van verb!n-

De digitale leefwereld 
stelt de hulpverlening voor 
nieuwe uitdagingen. De 
snelheid waarmee dit 
gepaard gaat, maakt het 
complexer.
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d!ng met z!chzelf (zelfcontrole) en het ru!mere netwerk 
vanu!t de aanwez!ge krachten. Op d!e man!er verleg je 
de focus van macht en controle naar verb!nd!ng en 
zelfcontrole. 

Een laatste kader wat een houvast kan b!eden !n het 
ondersteunen van jongeren !s het kader van Emot!one-
le ontw!kkel!ng. Do#en (2008) ondersche!dt  dr!e ont-
w!kkel!ngsaspecten: het cogn!t!eve, soc!ale en emot!o-
nele aspect. H!j spreekt over een d!sharmon!sche 
emot!onele ontw!kkel!ng wanneer deze dr!e ontw!kke-
l!ngsaspecten z!ch n!et op hetzelfde n!veau bev!nden. 
Als er een d!screpant!e !s tussen deze aspecten wordt 
er soms ook gesproken over een versch!l !n ’kunnen’ – 
cong!t!eve aspect- en het ‘aankunnen’ – soc!ale en emo-
t!onele aspect-.
Zo kan b!jvoorbeeld een jongere van 15 jaar z!ch op het 
vlak van emot!eregulat!e emot!oneel bev!nden op een 
leeft!jd van anderhalf tot tweeënhalf jaar. Het spreekt 
voor z!ch dat omgaan met soc!ale med!a dan n!et ev!dent 
!s. Meer bepaald, leren omgaan met het concept ‘vr!en-
den’ v!a facebook of !nstagram. H!j of z!j kan helemaal 
overspoeld worden door afw!jz!ng van derden of verkeerd 
!nschatten wat vr!endschap op deze platformen w!l 
zeggen. 

Het onderkennen van het n!veau van ‘aankunnen’ maakt 
dat we jongeren aanspreken en het begele!den op een 
n!veau wat aanslu!t om hun ondersteun!ngsnoden. Door 
een eventuele hogere kalenderleeft!jd en b!jhorende 
mond!ghe!d ontstaat het r!s!co voor overschatt!ng van 
deze jongeren. 
H!erdoor l!jken de handel!ngsstrateg!eën soms contra-
d!ctor!sch aan de kalenderleeft!jd. Dat maakt het !n de 
prakt!jk n!et alt!jd eenvoud!g om de beteken!s van het 
gedrag en de emot!onele ontw!kkel!ng concreet te kr!j-
gen. Het kader van emot!onele ontw!kkel!ng b!edt hou-
vast om deze ondersteun!ngsnood !n te schatten en 
aangepaste handel!ngsstrateg!ëen te ontdekken.

Omgaan met onl!ne r!s!co’s !s !nherent verbonden met 
het netwerk- en ouderger!cht werken. De onl!ne wereld 
brengt een grotere part!c!pat!e van andere actoren met 
z!ch mee, zoals ouders d!e ook onl!ne z!jn. H!ernaast 
geven begele!ders ook aan dat er contacten z!jn met 
personen bu!ten de e!gen hulpverlen!ngscontext, zoals 
de schoolcontext. Omdat deze personen voor begele!ders 
onbekend of onbere!kbaar z!jn, draagt d!t b!j tot een 
toegevoegde complex!te!t !n escalat!eprocessen. Eén 
van de noden voor begele!ders !s de vraag hoe h!ermee 
om te gaan. 

     Conclusie
Het mag ondertussen bl!jken dat begele!ders 
en organ!sat!es dus een veelhe!d aan d!g hun 
af z!en komen. Deze u!tdag!ngen omvatten 
d!verse thema’s zoals onl!nehulp, d!g!tale 
!nclus!e en d!verse med!aw!jshe!dsthema’s. 
Met het project OverSeo leveren we een b!jdra-
ge !n de ondersteun!ng van begele!ders !n een 
zoektocht naar hoe het onl!ne r!s!cogedrag van 
jongeren te ondersteunen. In het project 
OverSeo gaan we dan ook op zoek naar hand-
vaten d!e begele!ders kunnen gebru!ken 
wanneer z!j geconfronteerd worden met onl!ne 
r!s!covolle s!tuat!es b!j hun cl!ënten. Ons doel 
!s aan de slag te gaan met de u!tdag!ngen d!e 
begele!ders formuleren en h!er gepaste onder-
steun!ngsstrateg!eën voor te formuleren, met 
aandacht voor –one s!ze fits all-. Een hapklaar 
antwoord formuleren op al deze u!tdag!ngen !s 
n!et wat we pretenderen te doen. We streven 
ernaar om de ondersteun!ngsstrateg!eën 
zodan!g te formuleren dat ze op maat van de 
jongere gebru!kt kunnen worden.

W!l je op de hoogte gehouden worden van ons 
project? Neem dan zeker contact op met ons. 
H!ernaast zullen d!verse van bovenstaande 
thema’s ook aan bod komen aan de med!a-
coach ople!d!ng voor zorg en welz!jn d!e d!t 
jaar georgan!seerd wordt door Med!aw!js, 
UCLL en L!nkIndeKabel.

L!teratuurl!jst 
De Con!nck, S., & Emmers, E. (2020). Beeldbellen !n de hulpverle-

n!ng horen z!en en ook voelen. Geraardpleegd v!a https://
soc!aal.net/achtergrond/beeldbellen-!n-de-hulpverlen!ng-
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orthopedagog!sche hulpverlen!ng !n verander!ng. Vlaams 
T!jdschr!ft voor Orthopedagog!e, 33 (2), 3-14.

De online wereld brengt 
een grotere participatie van 
andere actoren met zich 
mee.



26 vvo t!jdschr!ft  -  januar! 2021

Omer, H. (2009). Geweldloos verzet !n gez!nnen: Een n!euwe 
benader!ng van gewelddad!g en zelfdestruct!ef gedrag van 
k!nderen en adolescenten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum : 
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       Samenvatt!ng

Onderzoeksl!jn D!g!tale Inclus!e van UCLL gaat 
aan de slag met het project OverSEO waar!n 
een koppel!ng gemaakt wordt tussen emot!o-
nele ontw!kkel!ng en onl!ne r!s!co’s b!j kwets-
bare jongeren u!t de VAPH en IJH sector, met 
als doel ondersteun!ngsstrateg!eën te ontw!k-
kelen. Alvorens h!ermee aan de slag te gaan 
was het noodzakel!jk om z!cht te kr!jgen op de 
hu!d!ge noden van profess!onals omtrent deze 
thema’s. Welke p!jnpunten ontdekken begele!-
ders !n de ondersteun!ng van het onl!ne 
gedrag van hun cl!ënten? Wat z!jn extra moe!-
l!jkheden en welke ondersteun!ng hebben z!j 
nod!g? We brachten d!t !n kaart en d!st!lleerde 
de v!jf voornaamste u!tdag!ngen.  

Start nieuwe opleidingscyclus Postgraduaat in de 
psychotherapie Jeugd en Context 2021 - 2025 

Integratieve opleiding in de Experiëntiële en Cognitieve 
Gedragstherapie voor kinderen, jongeren en hun context 

Met integratie systemisch werken met gezinnen, psychodrama methodieken,  
psychodynamische denkkaders en werkwijzen 

 
Waar Universiteit Antwerpen 

Campus Drie Eiken 
2610 Wilrijk 

Wanneer Start  oktober 2021 
donderdag (13.30-19.30 uur),      enkele vrijdagen/ zaterdagen 

Voor wie Kinder- en jeugdpsychiaters (in opleiding) en masters in de klinische psychologie of 
orthopedagogiek, werkzaam in een klinische setting voor behandeling van kinderen en/of 
jongeren en hun context 

Selectie Mei-juni 2021 op grond van diploma, werksetting en selectiegesprek 
Informatie https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/pavo-psychotherapie-

jeugd-optie-1/ 
 

 
 

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 
Infobrochure (incl. aanmeldingsformulier) verkrijgbaar 
bij Stephanie.Goovaerts@uantwerpen.be 
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S Naam: Tom Vandries, Nathalie 
Drooghmans en Pieter Frederix

Werkplaats: UCLL

Functie: Orthopedagoog, 
Onderzoeker Inclusive Society: 
Digitale inclusie.  
Tom is ook Lector 
Professionele Bachelor 
Orthopedagogie

E-mailadres:  
Tom.vandries@ucll.be 
nathalie.drooghmans@ucll.be 
Pieter.frederix@ucll.be


