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Module 4.1: Leerdoelen

Bevordering van 
zelfontplooiing en 
zelfregulering

Bevordering van 
groepsprocessen

Bevordering van 
nieuwsgierigheid, 
sociaal leren en 
kennisgroei

Bron afbeelding H. Kirsch
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Theoretische grondslagen

• Je kent de onderliggende pedagogische 
houding en de rechtvaardiging ervan

• Je kent de belangrijke aspecten van een 
mentaliserende houding 

• Je kent het belang van supervisie, 
casusreflectie en collegiale uitwisseling 
voor het behouden van een 
mentaliserende houding

Module 4.1:  Leerdoelen

Doelstellingen II

Relatie ontwerp:

• Je leert aspecten van een 
ondersteunend relatieontwerp 
kennen. 

• Het overnemen van het perspectief 
van een kind of adolescent bevordert 
de hechtingszekerheid. Je kunt 
voorbeelden vinden van hoe het 
omgaan met misverstanden 
vertrouwen bevordert. 

• Ze reflecteren op hoe kinderen en 
jongeren de specialisten zien

Sociaal leren en opwindingsregulatie:

• Epistemisch vertrouwen is een centrale 
leervoorwaarde voor sociaal leren en 
cultuur. 

• Je kunt voorbeelden noemen om 
epistemisch vertrouwen te bevorderen 
en toe te passen in de praktijk.

• Ze ontwikkelen ideeën over hoe affect 
en zelfregulering kunnen worden 
ondersteund
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➢ Respect, nieuwsgierigheid en houding van onwetendheid

➢ Rustige aanpak en flexibiliteit in interactie

➢ Het perspectief van de ander kunnen nemen

➢ Creëer een nuttige relatie

➢ Hulp bij emotieregulatie

➢ Innerlijke reikwijdte en humoristische benadering

(Ramberg & Nolte, 2020, S. 43, Brockmann, J.; Kirsch H. 2020).

Module 4.2  In le id ing

Wat kenmerkt een mentaliserende houding?
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De professional probeert de waarheid in de gaten te houden dat de psyche van ieder voor ons allemaal 

ondoorzichtig is en accepteert het feit (...) dat we nooit volledig kunnen weten wat er in de ander omgaat.

Het tegenovergestelde van mentaliseren is 'gedachten lezen', waarbij we gewoon aannemen dat we de 

ervaringen, hoop, angsten en overtuigingen "kennen" die het gedrag van iemand anders op een bepaald 

moment verklaren.

(Bevington et al., 2017, S. 125; Übers. HK).

Module 4:  2 .  In le id ing

Belangrijkste aspecten: interesse en onwetendheid
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De mens is het enige levende wezen dat via 

symbolen (sociaal leren, cultuur, 

hulpmiddelen) communiceert over tijd en 

ruimte en dit kan doorgeven. 

(vgl. Förstl 2012, Tomasello, 2014).

Module 4.3  Pedagogische houding

Antropologische basisaannames

Verbeelding van fysiek niet-manifeste inhoud 

vereist de vorming van symbolen en dient de 

communicatie van voorheen ondeelbare inhoud 

en is het startpunt van begrip = mentaliseren 

Bildquelle: https://www.ulm-news.de/weblog/ulm-news/view/dt/3/article/78634/Geld_fuer_Museum_Ulm_fuer_zeitgemaese_Praesentation_des_Loewenmenschen.html
Quelle: Gingelmaier, Kirsch (2020)

De leeuwenman, vroege 
symboliek, ongeveer 40.000 
jaar oud.

https://www.ulm-news.de/weblog/ulm-news/view/dt/3/article/78634/Geld_fuer_Museum_Ulm_fuer_zeitgemaese_Praesentation_des_Loewenmenschen.html


Ons natuurlijke vermogen om te onderwijzen en te leren (natuurlijke pedagogische
houding) maakt gebruik van bepaalde communicatiesignalen die de leerling laten
weten dat belangrijke informatie die persoonlijk bedoeld en van algemeen belang
is, nu volgt. Deze signalen worden "ostensieve signalen" genoemd en verminderen
epistemische alertheid (Csibra en Gergely 2009):

Verwantschap, continue afstemming op een tegenhanger;

➢ oogcontact en gedeelde aandacht;

➢ de persoonlijke aanhef, attributie en bijvoorbeeld kindvriendelijke taal;

➢ het vermogen om de ander erbij te betrekken (mentaliseren).

Module  4:  3 .  Pedagogische houding

Kommunikationssignale

8
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Module 4:  3 .  Pedagogische houding

Basisaannames

Groepsdiscussie (?) – Bespreek in kleine groepen (3-5 deelnemers), ca. 15-20 min.

Welke basisaannames (theoretisch, persoonlijk, ervaringsgericht) bepalen mijn 

professionele handelen ?

bijv. mensbeeld, relatieontwerp, educatieve doelen
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Hillenbrand spreekt van het "primaat van de relatie" in de pedagogiek en bekritiseert terecht het feit 

dat de term vaak "meer een gap-vullende functie" heeft. (Hillenbrand, 2006, p. 222): „Er is een 

gebrek aan een systematische en geëvalueerde pedagogische relatietheorie “.

De mentaliseringsbenadering heeft tot doel deze kloof te dichten en brengt een 

systematische en geëvalueerde pedagogische relatietheorie over.

Module 4:  3 .  Pedagogische houding

Pedagogiek en relatie

(Gingelmaier, 2016) 
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Wat betekent relatie hier?

Pedagogische relaties zijn de "dragers" van de ontwikkeling van het kind (affectief, cognitief, praktisch) in het 

pedagogische proces. 

De relatie vertegenwoordigt zowel een noodzakelijke basis als een pedagogische vorm van werk, bijvoorbeeld in 

de zin van ondersteunende diagnostiek of interventie. 

Dit geldt des te meer voor de jongere en/of psychosociaal belaste kinderen en adolescenten.

(Gingelmaier, 2016, S. 203)

Module 4:  3 .  Pedagogische houding

Pedagogiek en relatie II
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Voorbeeld school: Resultaten uit empirisch onderwijsonderzoek laten duidelijk positieve effecten zien 

van een goede student-leraar relatie:

1. Over de motivatie van studenten (Cornelius-White, 2007; Den Brok, 2001).

2. Academische prestaties (Hamre & Pianta, 2001; Henderson & Fisher, 2008).

3. Over het welzijn van leerkrachten (Evertson & Weinstein, 2006; Spilt, 2011; Wubbels et al 2006).

Module 4:  3 .  Pedagogische houding

Pedagogiek en relatie III

(Quelle: Gingelmaier 2016) 
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Mentaliseren is 'alledaagse psychologie'

Mensen kunnen meestal niet anders dan mentaliseren, op een dagelijkse basis!

Centraal in psychosociaal en educatief werk:

Elke bevorderlijke pedagogische interventie veronderstelt (direct of indirect) het mentaliseren van 

pedagogische professionals en instellingen.

Mentaliseren levert mentalisering en

Niet-mentaliseren leidt tot niet-mentaliseren

Module 4:  4 .Mental iseren van de houding

Mentaliserende houding

(Gingelmaier, 2016) 
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Een op mentalisering gebaseerde pedagogie vraagt erom in het dagelijkse pedagogische leven:

✓ Wat zijn de onderwerpen van het kind en zijn omgeving? (vgl. Kautter, 2003)

✓ Waar is het kind of de adolescent als individu:

a) situationeel,

b) biografisch

c) in zijn zelfontplooiing, en

d) in sociale ontwikkeling tegen zijn sociaal-culturele achtergrond,

zowel binnen de groep als in de onderwijsinstelling?

en met welke mentale toestanden (behoeften, wensen, motieven, etc.) dit hand in hand gaat met het kind/de 
adolescent maar ook met de pedagogisch specialisten?

Module  4:  4 .  Mental iseren van de houding

Aufgabe: "Het kind in gedachten hebben"

Quelle Gingelmaier, 2016
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✓ Vermogen om te relateren: Het vormt het hele leven - hoe een relatie aan te gaan, hoe het te leiden (Strauß 

& Schauenburg, 2016).

✓ Sociaal leren: Kunnen leren van sociale interacties. (Förstl, 2012; Fonagy & Allison, 2014)

✓ Sociaal-cognitief leren: Positieve relatie-ervaringen stimuleren cognitie (Nolte &Fonagy 2017; Gerspach, 2020, 

Gingelmaier 2022)

✓ Compensatie en preventie: Het mentaliseren van relatie-ervaringen kan helpen om stressvolle ervaringen te verwerken. 

(Gingelmaier, 2018; Holl, Blachowiak, Wiehmann & Taubner, 2020)

✓ Diagnostiek: De mentalisering van relaties kan een zeer belangrijke bouwsteen zijn in ondersteuningsdiagnostiek en 

ontwikkelingsbevordering.. (Gingelmaier, 2020)

Module 4:  4 .  Mental iseren van de houding

Systematiek van de betekenissen van relatie
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„Het eerste gevolg is dat we alle onderwijsinstellingen moeten beschouwen als een belangrijke sociale 

omgeving die een kind of adolescent beïnvloedt..

• Een (school)omgeving die niet in staat is om effectieve mentalisering te stimuleren en de subjectiviteit 

en het auteurschap van individuele kinderen en adolescenten te herkennen, zal een blijvende negatieve 

invloed hebben op hun ontwikkeling..“

2. „Het tweede gevolg van de theorie van mentalisering en epistemisch vertrouwen komt voort uit wat het ons 

kan leren over de manier waarop individuele opvoeders kennis overdragen. " (Fonagy, 2018, S. 11)

Module 4:  4 .Mental iseren van de houding

Gevolgen voor een mentaliserende 
pedagogiek
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Nieuwsgierigheid & onwetendheid

Bevestigende mentalisering

Beperking van niet-mentaliseren

Balans houden

Module 4:  4 .  Mental iseren van de houding

Mentaliseren van houding en interventies
De formule "N 2 - B 3"

Quelle: Dlugosch/Henter 2020
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Bij misverstanden neemt de specialist eerst de verantwoordelijkheid en helpt hij de 

emotionele opwinding te verminderen..

(vgl. Bateman & Fonagy, 2013, S. 601)

Module 4:  4 .  Mental iseren van de houding

Het belang van misverstanden

De ander wordt geëerd als persoon met zijn of haar eigen affecten en perspectieven.
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Het gaat er niet alleen om naar hetzelfde te kijken.

Het gaat om een gedeelde ervaring in het kijken naar iets 
derde

Het gaat over een reeks om intensieve communicatie te 
vergemakkelijken:

We kijken naar hetzelfde en het heeft betekenis

- noch het object, noch het andere zijn uitwisselbaar of 
willekeurig

- De bereidheid om op te letten wordt vooraf 
gecontroleerd – ben je klaar om met mij mee te kijken?

Module  4:  4 .  Mental iseren van de houding

Aandachtsregeling: verdeelde aandacht

Menselijk denken begint met samenwerking, een 
wijzend gebaar en gedeelde aandacht voor iets 
anders..

„De vroege mensen werden gedwongen om op 
een bepaald moment coöperatieve manieren van 
leven aan te nemen [...] en daarom was hun 
denken meer gericht op het bedenken van 
manieren van samenwerking met anderen om 
gemeenschappelijke doelen te bereiken. Dat 
veranderde alles“ (Tomasello, 2014, S. 18).
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Module 4:  4 .  Mental iseren van de houding

Aandachtsregulatie

„Het falen van moedwillige aandacht lijkt direct verband te houden met 

instabiele effecten (...). Ongepaste aandachtscontrole in combinatie met 

moeilijkheden bij affectregulering zijn waarschijnlijk voldoende om direct 

of indirect de individuele competentie te ondermijnen om adequaat te 

handelen in een interpersoonlijke context..“

(Bateman & Fonagy, 2013, S. 8)
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Zelfregulatievaardigheden als kenmerken van het zelf

Module 4:  4 .  Mental iseren van de houding

Zelfregulering

Zijn vaak:

• Verminderd in geval van stress, trauma, ongeorganiseerde hechting

• Bij zelfonzekerheid zijn sociale interacties/groepen vaak stressvol.

• Bij onzekere/ongeorganiseerde hechting: straf vaak niet erg effectief, geen angst voor liefdesonttrekking

• Kritiek als aanval op het zelf

• Soms provocerend escalerend gedrag (schaamtevermijding)

• Doel: Opwindingsregeling/Begrip in plaats van controle
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Veiligheid

• Bindungssicherheit 

• transparantie, 
betrouwbaarheid; 
Voorspelbaarheid

• 'Geest in gedachten 
houden'

Module  4:  4 .  Mental iseren van de houding

Wat helpt bij zelfregulering?

De-escalatie/opwindingsregeling

• Oogcontact, persoonlijke 
benadering (ogenschijnlijke 
signalen)

• Op zoek naar een rustige plek 
(time-out)

Perspektivenübernahme

De taak zien vanuit het oogpunt van 
kinderen of jongeren

Structuur en taakoriëntatie

Taken moeten worden uitgevoerd door 
het kind of de adolescent

• wees begrijpelijk

• volvulbaar zijn

• hebben een structuur /kan worden 
onderverdeeld in stappen

• In staat zijn om voort te bouwen op 
wat je al weet

• ......

Doel: expliciete, bewuste mentalisering kan 
Wijzig impliciete, automatische mentalisering
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Module 4:  4 .  Mental iseren van de houding

Wat helpt bij zelfregulering?

1. Bovenverdieping: eenvoudige mentalisering

Bildquelle: https://pixabay.com/de/illustrations/zeichnung-haus-geb%C3%A4ude-einfach-516251/

Benedenverdieping: Beïnvloed regelgeving, beïnvloed naamgeving, 

duidelijke reflectie

Stichting: Aandachtsregulatie, gemeenschappelijke focus in het 

spel/gesprek, benoemende activiteiten, ondersteunen, de-

escaleren 

Quelle: Diez Gieser & Müller, 2018, S. 87ff.

Zolder: Mentalisieren von Beziehungen
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Stress en ineenstorting van 
mentaliseren manifesteren zich 
vaak in:

- Raschem Weer

- Dringend gedrag

- Concretistische beschrijvingen, 
beschuldigingen

- Pseudomentaliseren

-

Module 4:  4 .Mental iseren van de houding

Kijken naar problemen in slow motion

Uitnodiging om de moeilijkheden 
te beschrijven met de nadruk op 
interacties en motieven, 
gevoelens

Rustig aan

Wie zei wanneer, wat, hoe werd 
beantwoord (exacte feiten zoals 
het boek van de regisseur), 
ontwikkel vervolgens een verhaal 
en werk betrokken effecten uit, 
wat zijn nu de effecten?

Betrokkenheid van andere 
groepsleden

Waardering van verschillende 
perspectieven

Inclusie van gevoelens
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De taak van de specialist is om de mentalisatie in zichzelf en het kind of de 

adolescent te behouden en/of te herstellen.

Module 4:  5 .  Toezicht

Het belang van toezicht en casusreflectie
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Pedagogische specialisten op alle werkterreinen 

worden geconfronteerd met aanzienlijke stress- en 

spanningservaringen. 

Module 4:  5 .  Toezicht

Supervisie en geestelijke gezondheid

Voorbeeld school: 

Verhoogde stresservaring van leerkrachten 

heeft een remmende invloed op de kwaliteit 

van de pedagogische activiteit.

(vgl. Klusmann, et al 2006; Klusmann, Klusmann & 

Richter, 2014, Gingelmaier et al 2022)
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Stressfactoren op een hoger niveau kunnen worden genoemd als:

1. Hoge individuele en groepsgerelateerde interactiedichtheid in de geforceerde context van school met veel 
interactiepartners (studenten, ouders, collega's, superieuren)),

2. Grote openheid van werkontwerp binnen en buiten het klaslokaal met tegelijkertijd hoge verwachtingen, 
bijvoorbeeld door service-superieuren, ouders en evaluaties en dus

3. geassocieerd met het gevaar van een toenemende mentale en actieve vermenging van het particuliere met 
het officiële:

(vgl. Rothland, 2012; Aktionsrat Bildung, 2014, Schwarzer 2019, Gingelmaier et al 2022)

Module 4:  5 .  Toezicht

Supervisie en geestelijke gezondheid II



In samenwerking met A. Dlugosch, M. Henter, S. Gingelmaier, A. Turner, T. Nolte, J. Brockmann, B. Zemke 
en H. Kirsch (module manager)

Zitierempfehlung:

Kirsch, Holger (2021).

Modul 4 Mentalisierende pädagogische Haltung

Curriculum Mentalisierungstraining für pädagogische Fachkräfte des Netzwerkes Mentalisierungsbasierte
Pädagogik. URL. (Datum Abruf)
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