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Editoriaal

Is sociaal-emotionele leerlingenbegeleiding een taak voor de 
school? Maarten Van de Broek vindt dat er grenzen zijn aan 
de begeleiding op school en die moeten gerespecteerd wor-
den. Hij reikt daarvoor een model aan, zodat een school kan 
inschatten of een begeleiding al dan niet passend is. Hij legt 
ook een link met het M-decreet.

Karlien Engelen en Leen Lambeir geven in PASSPOORT 
voor jongeren met autisme en hun GIP uitleg over de studiedag 
waarmee het intervisietraject op hun school op gang werd 
getrokken. Er wordt ook uitgebreid ingegaan op het inter-
visietraject en de ervaringen van de deelnemers. Tot slot 
formuleren ze concrete tips voor leerkrachten die leerlingen 
met ASS begeleiden bij een GIP.

Omdat iedereen het recht heeft de regie over zijn eigen leven 
te houden, is Mirjam Beyers gestart met de Eigen Kracht-
conferenties in België. Ik interview haar in Eigen Kracht-
conferentie om het doel en de verschillende stappen van deze 
conferenties te belichten.

Leren is proberen, zegt Tania Gevaert, maar wat is de invloed 
van de groeigedachte op doorzetting en streven naar (betere) 
prestatie? Hoe kun jij als zorgcoördinator, leerlingenbegelei-
der of leerkracht je leerling groeigedachten aanreiken? Naast 
een praktijktheoretisch kader met levendige voorbeelden, 
geeft ze tips die je op weg naar groei kunnen zetten.

Hoe help je leerlingen om gemotiveerd te geraken? Yvonne van 
Sark geeft Praktische tips voor professionals in het onderwijs 
en gaat na een theoretische kijk op motivatie dieper in op 
intrinsieke motivatie: wat motiveert jongeren nu echt?

In Dit ben ik! ... Zie jij mij? Zelfbeeld bij kinderen gaat Rit Vinck 
in op een te volgen weg voor leerkrachten en ouders bij leer-
problemen met kinderen. Daarbij hecht ze veel belang dat elk 
kind met zijn beperkingen én met zijn talenten, vanuit een 
positief zelfbeeld, in de wereld kan staan. 
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