
Inleiding

Een boek over schoolweigering

Tijdens een vorming over schoolweigering aan mobiele hulpverleners, tijdens de koffie-
pauze, een gedachte. ‘Moeten we geen boek schrijven over schoolweigering?’ Het is niet 
meer dan een mijmering. Maar ze wordt ernstig genomen. En ze is bij deze realiteit.

In overleg met hulpverleners en onderwijsmensen blijkt vaak dat schoolweigering 
een onvoldoende bekend fenomeen is. Ook al is er veel aandacht voor ‘schooluitval’.

Bij het kwalitatief onderzoek ‘Angst voor de schoolpoort’1 hoorden we steevast van 
jongeren met een schoolweigering dat ze niet begrepen werden.

In het klinische werkveld ontmoeten we jongeren en ouders die moeizame trajecten 
doorlopen, met vooral laattijdige tussenkomsten, voor ze de geschikte hulp vinden.

Schoolweigering roept veel vragen op. In wat volgt, willen we alvast bij die vragen stil-
staan, zonder daarom op alles een pasklaar antwoord te hebben. We willen een beeld 
schetsen van wat schoolweigering is en hoe je ermee kan omgaan.

Dit boek is er voor onderwijsmedewerkers, hulpverleners, ouders en jongeren. Het 
is een combinatie van theorie en casuïstiek. Het wil de lezer aan het denken zetten.

Dit dachten wij zelf, toen we ons afvroegen waarom we dit boek wilden schrijven:

1. Het Multidisciplinair Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoeksproject ‘Angst voor de schoolpoort’ 
is een kwalitatief onderzoek naar schoolweigering. Het onderzoek werd uitgevoerd door de vakgroe-
pen Humane en Sociale Wetenschappen (Gino Ameye, Peter Walleghem), Sociaal Werk (Nadine De 
Stercke, Francisca Van Drongelen) en Pedagogiek en Didactiek (Agnès Biltris, Griet De Nys) van de 
Hogeschool Gent en liep van januari 2017 tot januari 2020.
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10 Inleiding

Nele Van Driessche:

Tijdens mijn studies Klinische Psychologie is de term ‘schoolweigering’ nooit gevallen. 
Toen ik in 2003 op De Kaap begon te werken, leerde ik het fenomeen kennen. De oprich-
ting van de dagbehandelingsgroep voor schoolweigeraars in 2016 was een avontuur 
waar we met een stevige visie, heel veel zin en beperkte middelen aan begonnen zijn. En 
het is na al die jaren nog steeds een avontuur. We hebben geleerd dat de aanpak even 
volhardend moet zijn als de problematiek, zonder te vervallen in de rigiditeit van proto-
collen. We hebben geduld aangeboord waarvan we niet wisten dat we het hadden. Bij 
schoolweigering draait het om aanklampende zorg en het opbouwen van betrouwbare 
werkrelaties met alle betrokkenen. Het werk met schoolweigeraars en hun gezinnen is 
een enorme uitdaging. Hun onmacht wordt vaak de onze. Samen met iedereen van ons 
fantastische team — al zeg ik het zelf — verdragen we samen die onmacht en proberen 
we die om te buigen naar een verlangen bij de jongere. Met een boek over schoolwei-
gering hoop ik op erkenning en begrip voor de problematiek. Het is een oproep voor 
iedereen om aan de slag te gaan met jongeren die niet meer op school raken. Daarom is 
het boek ook voor iedereen: voor ouders, scholen, hulpverleners en uiteraard ook voor 
jongeren met schoolweigering.

Griet De Nys:

Pas door als onderzoeker mee te werken aan het praktijk- wetenschappelijk onderzoeks-
project ‘Angst voor de schoolpoort’ leerde ik in 2017 het fenomeen schoolweigering 
kennen. Als pedagoog en studiebegeleider in de lerarenopleiding van HOGENT had ik 
er nog nooit van gehoord. Door de kwalitatieve studie die we voerden en daarbij aan-
sluitend de vele gesprekken die we hadden met jongeren, ouders en het netwerk, kwam 
schoolweigering wel heel dichtbij. De verhalen van onrust en onbegrip vormden een rode 
draad. Het zoeken naar antwoorden, erkenning en begrip — zowel in de naaste omgeving 
als op school — kwam meermaals terug. Bij het schrijven van het boek viel me ook op 
hoe moeilijk het is en hoe traag het gaat om adviezen te formuleren voor onderwijs. Er 
bestaat geen pasklaar antwoord of kant- en- klaar stappenplan in de aanpak van school-
weigering. Scholen hebben enerzijds veel vrijheid en anderzijds al een hoop ‘must- do’s’ 
op de agenda. Wie ben ik om hen goede raad te geven? En toch is er een manier om 
schoolweigeraars te begeleiden in hun zoektocht naar minder onrust en te steunen in de 
kleine en grote stappen die ze zetten voor en in het onderwijs. Laat dit boek je inspireren, 
ook op die momenten dat je even geen mogelijkheden meer ziet.
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Gino Ameye:

Mijn verbondenheid met en fascinatie voor het thema schoolweigering is er al lang: in een 
vorig leven was ik coördinator van een residentiële leefgroep voor kinderen en jongeren 
(De Kaap), gericht op de leeftijd 10–13 jaar, waar geregeld jongeren met een schoolweige-
ring werden opgenomen en een (te) lange tijd in de psychiatrie verbleven. In 2016 heb ik, 
samen met Nele, een dagbehandeling specifiek voor schoolweigering opgericht. Opvallend 
is de hardnekkigheid van de schoolweigering, maar ook de kentering die er kan komen 
in een moeizaam proces, de voldoening die er is bij het terug naar school gaan, zowel bij 
de jongere als bij de ouders, de school en de hulpverlening. Schoolweigering is moeilijk 
te vatten. Het confronteert ons met onze grenzen als hulpverleners en noopt ons tot het 
verlaten van onze geijkte denkmodellen. Van 2017 tot 2019 heb ik, samen met Griet, als 
onderzoeker geparticipeerd aan het kwalitatief onderzoek ‘Angst voor de schoolpoort’. De 
voorbije jaren werk in niet meer in de kinder- en jeugdpsychiatrie, maar wel als zorgma-
nager binnen Karus, verantwoordelijk voor alles wat met kinderen en jongeren te maken 
heeft. Hoe hulp en zorg zich ontwikkelt en organiseert houdt mij erg bezig. Ook hier kan 
schoolweigering ons veel leren, want het vergt een intense samenwerking. Het ‘waarom 
een boek’ sluit aan bij mijn zoektocht hoe hulp voor schoolweigering kan geboden wor-
den, in netwerken, in een samenwerking — een co- creatie — tussen jongeren, ouders, 
school en hulpverlening.

‘Een brede kijk op schoolweigering’ is het uitgangspunt van dit boek, zowel voor jon-
geren, ouders, leerkrachten als professionals. Dit is meteen ook de stijl van het boek: 
een wetenschappelijke benadering verweven met verhalen uit de praktijk. De rode 
draad is dat er geen zekerheden zijn: de schoolweigering zet de systemen onder druk, 
noopt ons tot nadenken, overwegingen te maken en onderling af te stemmen. Deze 
dilemma’s vind je verspreid over het boek terug, zonder sluitende antwoorden maar 
wel met een inkijk in het denkproces.

In het eerste hoofdstuk omschrijven we het fenomeen ‘schoolweigering’, verschillend 
van spijbelen, schoolonthouding en schoolexclusie. We gaan dieper in op de ontred-
dering en effecten van schoolweigering. Niet alleen bij de jongere, ook in de gezinnen 
laat dit sporen na. Dit komt aan bod in het tweede hoofdstuk. Daar voltrekken zich 
de meeste problemen. De weg naar school is geplaveid met vele hindernissen. Hoe 
de school ernaar kijkt en ermee omgaat werken we uit in hoofdstuk drie. Wat kan een 
school ondernemen, preventief en in de omgang met de schoolweigering? Dit vergt 
vooral samenwerking en soms is externe professionele hulp aangewezen, het onder-
werp van het vierde hoofdstuk. Aan de hand van een systemisch werkmodel, waarbij 
mentaliseren centraal staat, leren we hoe hulp zich kan ontplooien met de meeste kans 
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12 Inleiding

op succes. Dit is zowel het opzet als de uitkomst van onze zoektocht: de afstemming 
en samenwerking tussen alle betrokkenen is de belangrijkste voorwaarde wanneer we 
aan de slag gaan met jongeren met schoolweigering.

De namen en herkenbare gegevens van de jongeren in dit boek werden gewijzigd om 
de privacy te respecteren.

Nina: een schoolvoorbeeld van schoolweigering

Nina, 13 jaar, wordt tijdens de eerste coronagolf aangemeld op De Kaap2 vanuit het 
ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ). Deze dienst is sinds enkele maanden betrok-
ken omdat Nina de leerplicht niet naleeft. Het Centrum voor Leerlingbegeleiding 
(CLB) trekt aan de alarmbel vanwege niet- gewettigde afwezigheden. Nina gaat al 
sinds begin september niet meer naar school. Zo heeft ze het volledige eerste jaar van 
de middelbare school gemist.

De eerste schooldag in september lukt het nog. Nina gaat ook mee op driedaagse met 
haar klas de eerste schoolweek. Daarna raakt ze niet meer op school, ondanks ver-
schillende pogingen van de ouders, het CLB en de school. Ze heeft buik- en hoofdpijn 
wanneer ze op school verwacht wordt. Niemand weet wat er precies aan de hand is. 
Ook Nina zelf niet.

In het kennismakingsgesprek leren we Nina kennen als een verlegen, angstig meisje. 
Ze komt amper tot spreken. Haar mama vertelt dat haar dochter de laatste week van 
de zomervakantie helemaal veranderd is. Nina transformeert van een zonnig, zelf-
verzekerd en sociaal kind, naar een bang, somber en teruggetrokken meisje. Ze kan 
moeilijk in- en doorslapen. Ze weigert het huis te verlaten, tenzij haar mama bij haar 
is, en stopt met haar hobby’s. Ze is bang om andere mensen tegen te komen en is hele-
maal niet assertief. Thuis is er naast het sombere en aanhankelijke beeld, ook sprake 
van gedragsproblemen. Nina is soms opstandig ten aanzien van haar mama en papa. 
Er zijn woedebuien en agressie. Wanneer Nina overdag thuis is, helpt zij haar mama 
in het huishouden en kijkt ze televisie.

2. Dienst kinder- en jeugdpsychiatrie van Karus, campus Melle. De Kaap heeft 4 leefgroepen. 3 residen-
tiële leefgroepen en een leefgroep dagbehandeling voor jongeren met schoolweigering. De Kaap biedt 
een contextgerichte kindbehandeling. 
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Nina is de oudste in een warm en chaotisch gezin met zeven kinderen. Ze heeft een 
broer en zus met een beperking voor wie er thuisbegeleiding is. Nina is zeer zorgend 
voor haar broers en zussen en krijgt hiervoor erkenning van haar mama. De mama 
en papa werken, maar zijn door de coronamaatregelen tijdelijk thuis. Beiden hebben 
een moeilijke jeugd achter de rug en staan door hun eigen ervaringen vrij wantrouwig 
tegenover hulpverlening. Het gezin leeft in kansarmoede. De nauwe band tussen moe-
der en dochter is tijdens het gesprek sterk voelbaar en wordt onmiddellijk bespreekbaar 
gemaakt. ‘Wij zijn net hetzelfde. Altijd bang om iemand te verliezen hé.’ Zo mag Nina niet in 
haar eentje de bus nemen en mogen de jongere broers en zussen niet op straat spelen 
wanneer een autoloze speelstraat wordt georganiseerd. ‘Je weet nooit wat er kan gebeu-
ren.’ Nina zelf is voortdurend angstig ‘dat er iets gaat gebeuren met iemand van het gezin.’

Nina’s mama heeft zeer veel begrip voor haar dochter. De papa is minder begripvol 
en probeert Nina soms met dwang op school te krijgen. Daarop klapt Nina dicht, of 
gaat ze in de tegenaanval.

Nina en haar mama zijn gemotiveerd om aan de slag te gaan. Ze willen allebei dat 
Nina naar school gaat. Beiden willen loskomen van elkaar. De mama wil dat Nina meer 
kansen krijgt in het leven dan zij. De dagbehandeling start kort na het intakegesprek.

In deze casus komen de ingrediënten van de behandeling op De Kaap aan bod. Het 
behandelkader van De Kaap vertrekt vanuit het idee van ‘Adaptive Mentalization Based 
Integrative Treatment’ (AMBIT). Dit model wordt later in het boek beschreven.

Samenwerking met de verschillende actoren: multisystemische benadering

Van bij de start van de behandeling zijn er verschillende instanties betrokken die alle 
noodzakelijk zijn om een traject met Nina en het gezin te bewandelen. We blijven ze 
betrekken. Dit gebeurt steeds samen met Nina, haar mama en papa. Vanuit De Kaap 
is de teamcoördinator de verbindende instantie tijdens de behandeling. Wij zetten 
onmiddellijk in op het zoeken naar iemand die deze fakkel na de behandeling kan 
overnemen. Dit is ontzettend belangrijk voor het toekomstig (schools) traject van de 
jongere. Idealiter kan iemand dit langdurig op zich nemen, maar door de versnippering 
en de kortdurende trajecten in onze hulpverleningsorganisatie is dit vaak onmogelijk.

Jeugdzorg was de hefboom naar hulpverlening voor Nina en haar gezin toen het hele-
maal vastliep. Zonder dit maatschappelijk kader waren Nina en haar gezin er niet in 
geslaagd om naar de hulpverlening te stappen, vanuit de angst dat Nina uit het gezin 
weggehaald zou worden. We blijven door de behandeling heen het OCJ op geregelde 
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14 Inleiding

tijden uitnodigen. Soms als stok achter de deur wanneer Nina en haar ouders dreigen 
af te haken bij stresserende thuisomstandigheden. Vaker om een stand van zaken te 
geven over het traject en alle stappen die Nina al zet, om samen na te denken.

CLB en school

Bij de start van het nieuwe schooljaar plannen we een overlegmoment met De Kaap, 
de klastitularis van de ziekenhuisschool, de zorgcoördinator van de thuisschool, het 
CLB en de mama. Nina is er de eerste keer liever niet bij. Voor de effectieve school-
start van Nina, is er nog een overleg met Nina erbij, waarbij we samen al haar vragen 
en zorgen bespreken.

We zetten sterk in op de binding tussen het gezinssysteem en de school. We merken 
bij beide partijen aarzelingen en frustraties. De school lijkt moegestreden. ‘We heb-
ben veel geprobeerd maar het lukt toch niet.’ ‘De mama komt Nina direct halen wanneer ze een 
berichtje krijgt dat haar dochter zich niet goed voelt.’ ‘Wanneer Nina op school is, zie je niets aan 
haar. Wat is eigenlijk het probleem?’

Nina’s mama voelt zich niet begrepen en wil zich verdedigen. Op dat punt treden 
we vanuit De Kaap op in een bemiddelende rol waarbij we het perspectief van beide 
‘partijen’ proberen begrijpen. We zoeken een oplossing voor de niet- betaalde school-
facturen waarvoor de school een advocaat en een incassobureau ingeschakeld heeft. 
We proberen ook de communicatie tussen school en gezin te faciliteren. Alle com-
municatie gebeurt digitaal. Niet vanzelfsprekend voor de ouders, die niet over stabiel 
internet en een laptop beschikken. Hier stuiten we op weinig begrip. ‘Digitale geletterd-
heid wordt verwacht in 2020, ook van ouders.’

Voordat we de concrete afspraken over de schoolopbouw op punt stellen, is het belang-
rijk dat zowel de school, het gezinssysteem als de jongere zelf zich begrepen voelen 
en hun perspectief en beleving duidelijk gemaakt worden.

Thuisbegeleiding andere kinderen

Wanneer verschillende hulpverleningsinstanties betrokken zijn bij een gezin, is 
het belangrijk om af te stemmen, ook al is het voor verschillende kinderen en geor-
ganiseerd vanuit verschillende noden en verschillende theoretische kaders. In een 
rondetafelgesprek met de andere thuisbegeleidingsdienst en de ouders proberen we 
een rode draad te vinden in de aanpak. Dat is niet vanzelfsprekend. De complexiteit 
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en de dynamiek maakt het gezin moeilijk bereikbaar voor hulpverlening. Laag-
drempelige, lokale initiatieven die zich als medestander van het gezin opstellen zijn 
noodzakelijk.

Nieuwe instanties inschakelen

Het organiseren van nazorg is van bij de start van de behandeling belangrijk. We pro-
beren hierbij in te zetten op het installeren van een verbindende instantie. Het CLB 
(Centrum voor Leerlingbegeleiding) en OCJ (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg) als 
partners zijn hierbij onmisbaar voor het aanvragen en ondersteunen van thuisbege-
leiding, individuele trajecten op school, …

Werken met het gezin

De relatie- opbouw met het gezinssysteem is de basis. Het start bij begrip. Van daaruit 
kan er herstelgericht gewerkt worden. Bij het gezin van Nina is het nodig aanklampend 
te werken. We spreken van bij de intake af om wekelijks een huisbezoek te organise-
ren. De communicatie gebeurt via sms’jes. We merken dat de ouders dit van bij de 
start aangrijpen. Zo raakt Nina de tweede dag niet op De Kaap. Ze klampt zich vast 
aan haar mama en weigert het huis te verlaten. De mama stuurt een sms en we gaan 
bij Nina thuis langs. Na een gesprek met de ouders en Nina, plukken we haar uit de 
armen van haar mama en brengen haar naar De Kaap. Dit herhaalt zich nog een paar 
keer. We bevestigen de mama telkens in haar vraag naar hulp.

Net als bij de meeste andere jongeren van onze leefgroep is opvoedingsondersteu-
ning een belangrijk aspect van de gezinsgesprekken. We staan stil bij de vraag hoe 
ouders hun kind kunnen begrijpen, zorg kunnen bieden én tegelijk grenzen kunnen 
stellen. Vaak zien we dat dit moeizaam verloopt en ontstaat er een soort grenzeloos-
heid binnen het systeem waarbij de ouders geen verwachtingen meer durven te uiten 
ten aanzien van hun kind, zoals Nina’s mama. Soms treedt de andere ouder hard en 
(fysiek) dwingend op, zoals de papa. In het gezin van Nina zet dit de relatie tussen 
beide ouders sterk onder druk.

We gaan ook op zoek welke rol de ouders kunnen nemen bij het opbouwen van 
 schoollopen zodat ook zij verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen in het 
traject van het meisje. Doordat de ouders op deze manier steeds meer in hun rol van 
ouder komen te zitten, zien we dat Nina en haar mama elkaar makkelijker kunnen 
loslaten.
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16 Inleiding

Werken met de jongere

Het werken met Nina richt zich in eerste instantie op activatie buiten haar veilige 
gezinsomgeving. Via het dagelijkse traject en haar deelname aan het vaste programma 
van leefgroepsactiviteiten, groepstherapieën en ziekenhuisschool raakt Nina weer op 
de been. Net zoals bij veel groepsgenoten, is dit voor Nina een traject met vallen en 
weer overeind krabbelen. Ze haakt af wanneer ze zich zorgen maakt over haar mama of 
broers en zussen of wanneer haar papa een week niet thuis is. Dan verschijnt dezelfde 
dynamiek als bij het vermijden van school. Dat zijn leermomenten voor iedereen bin-
nen het systeem. Ze bieden kansen om herstelgericht te werken.

In de veiligheid van de Kaap maakt Nina opnieuw deel uit van een groep en zien we 
haar experimenteren met haar imago, haar sociale identiteit. Er komen worstelingen 
met verliefdheid, de groepsdynamiek, sociale media …. Ze ontwikkelt van kind naar 
een echte puber en laat zich bij al die ervaringen ondersteunen door verschillende 
mensen van het team van De Kaap.

We gaan ook een diagnostisch traject aan met Nina, zowel via onderzoek als proces-
matig, met het hele systeem. Dat geeft handvatten voor de verdere behandeling op 
vlak van angst, emotieregulatie en relatievorming.

Pas wanneer Nina een cadans heeft gevonden in het dagelijks komen en gaan en haar 
plaats heeft gevonden in de groep, wordt school aanwezig gemaakt. Dat gebeurt eerst 
via projectmatige lessen in de ziekenhuisschool. Daarna komen er lessen met leerstof 
van de school en wordt er ook opgebouwd met taken, toetsen en meer schoolse ver-
antwoordelijkheid binnen de veiligheid van de ziekenhuisschool.

De concrete stap naar de thuisschool gebeurt bij Nina heel geleidelijk. We gaan gesprek-
ken aan met Nina en luisteren naar al haar vragen en angsten rond alle aspecten van 
school. Voor jongeren met schoolweigering zien we veel obstakels rond boekentas 
maken, het traject van en naar school, de leerkrachten, de medeleerlingen, de leerstof, 
pauzes, huiswerk, evaluaties …

Het spreken over school brengt vaak angst en spanning teweeg, ook bij Nina. Het pro-
beren begrijpen en samen zoeken naar (concrete) oplossingen brengt wel vaak rust. 
Het is heel belangrijk de jongere mee verantwoordelijk te maken voor het traject. Nina 
kiest voor een klasintroductie. We gaan met haar naar de klas en stellen haar voor. 
We leggen schoolweigering uit aan de klasgroep, op maat. We verduidelijken haar 
traject en maken ruimte voor vragen van de klasgenoten. Nina krijgt ook een buddy 
toegewezen.
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Daarna starten we de schoolopbouw. De eerste drie weken gaat Nina een halve dag 
per week naar school. Daarna twee halve dagen. Dat gebeurt vanuit De Kaap. We 
nemen zo het separatie- moment op ons. We gaan mee tot aan het secretariaat, waar 
de leerlingbegeleider het overneemt en Nina naar de klas brengt. Later wacht een 
medeleerling haar op aan de schoolpoort.

De mama en Nina verrassen ons: op eigen initiatief neemt Nina de bus terug naar huis. 
En ze blijft soms na school even hangen op het plein met klasgenoten, waardoor ze 
later dan voorzien thuis is. De mama leert loslaten en omgaan met haar angst. Nina 
leert dat ze dan het best even iets laat weten. De volgende stap is dat Nina van thuis 
naar school vertrekt.

In hoofdstuk 3 van dit boek, wordt het schoolplan van Nina gedetailleerd uitgewerkt.

Werken vanuit teamverband: iedereen heeft een rol

Investeren in een betekenisvolle relatie tussen de jongere en elke hulpverlener van het 
team is een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van vertrouwen. Op De Kaap 
heeft iedereen vanuit zijn positie en eigenheid een particuliere relatie met Nina die 
gebaseerd is op begrip van haar beleving en gericht is op herstel.

Wanneer we de complexiteit van (en binnen) al die relaties summier weergeven, ziet 
dit er zo uit:

 ⚫ De teamcoördinator is de verbindingsfiguur tussen de verschillende actoren.
 ⚫ De ergotherapeut gaat individueel met Nina aan de slag rond zelfbeeld via beel-

dende technieken.
 ⚫ De stagiaire psychologie werkt actief met Nina rond vrijetijdsbesteding.
 ⚫ De psychomotorische therapeut gaat aan de slag rond het uiten van boosheid en 

het vinden van lichamelijke rust.
 ⚫ Groepsleiding is voor Nina het kompas in de groepsdynamiek.
 ⚫ De arts zoekt een oplossing voor de slaapmoeilijkheden.

Leren vanuit je werk

Mentaliseren, een begrip dat uitvoerig aan bod komt in het vierde hoofdstuk van dit 
boek, betekent dat je gedrag van jezelf en anderen kan begrijpen door ze te koppelen aan 
mentale toestanden. Leren van wat je doet als hulpverlener is lastiger onder omstandig-
heden die het mentaliseren ondermijnen. Het risico bestaat dat je terugvalt op dezelfde 
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fouten. Dit kan je voorkomen door deze te herkennen en systematisch vast te leggen. 
Met deze kennis kan het mentaliserend vermogen worden ondersteund.

We zien dat in het verhaal van Nina het mentaliseren onder druk komt te staan bij 
de verschillende hulpverleners die betrokken zijn op het gezin. De ouders splitsen 
op tussen ‘goede’ en ‘slechte’ hulpverleners, waarop een aantal instanties zich rigide 
opstellen en de ouders hen steeds meer als tegenstanders ervaren. Deze dynamiek is 
ons bekend vanuit trajecten van andere jongeren. Vanuit de positie van sleutelfiguur, 
kan je hierbij een verbindende rol spelen bij de gemeenschappelijke overlegmomenten.

Een psychotherapeutisch kader of een psychotherapeutische behandeling geven rich-
ting en houvast wanneer het moeilijk wordt. Toch is de kennis die we opsteken in het 
werken met de jongere, ouders en andere betrokkenen minstens even belangrijk. We 
hebben het over, naast de ‘evidence based practice,’ de ‘practice based evidence’. ‘Evidence 
based practice’ is het oordeelkundig gebruik van het huidige, beste, wetenschappelijk 
bewijsmateriaal om beslissingen te nemen voor individuele patiënten. ‘Practice based 
evidence’ werken draait om de ervaringen van jou als behandelaar.
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Inleiding 19

Slotbeschouwing bij Nina

De casus van Nina illustreert de complexiteit van schoolweigering op het vlak van 
dynamiek en behandeling.

Schoolweigering is een fenomeen waar vaak heel wat onderliggende moeilijkheden 
te vinden zijn. Bij Nina zien we moeilijkheden op individueel, gezinssystemisch en 
maatschappelijk vlak. Het is dan ook belangrijk al deze niveaus te betrekken bij de 
behandeling.

AMBIT (Adaptive Mentalization Based Integrative Treatment) biedt hiervoor een goed kader 
omdat het verbinding, samenwerking en mentaliseren centraal zet op het niveau van 
de jongere, het gezin, het team en het netwerk van hulpverlening en school.

Deze eerste casus is illustratief voor de problematiek en de wijze waarop de aanpak 
zich ontwikkelt. In de volgende hoofdstukken werken we dit verder uit, aangevuld 
met voorbeelden uit de praktijk.
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