Routekaart
Pedagogisch
handelen
Het jongerenwerk draagt bij aan identiteitsvorming en volwassen worden van
jongeren. Daarmee heeft het professionele jongerenwerk als basisvoorziening
in de wijk een opvoedrol. Dit opvoeden – het pedagogisch handelen - speelt een
belangrijke rol in het jongerenwerk. Deze routekaart helpt je keuzes te maken

Houding jongeren

Pedagogisch

Basistype pedagogisch

uitgangspunt

handelen
klik
voor casus

Gehoorzaam

Persoonsvorming

Versterkend

Jongeren die vanzelfsprekend gezag aanvaarden van anderen.
Hierbij gaat het over bijvoorbeeld het maken van eigen
keuzes en afwegingen, zichzelf kunnen zijn en zichzelf uit
kunnen spreken.

Jongeren ondersteunen bij het ontwikkelen van een eigen
identiteit dat altijd te maken heeft met het opbouwen van
het ‘ik’, het vinden van een plaats voor het ‘ik’ in de wereld, in
bestaande relaties en tradities.

Jongeren in de lead plaatsen om vanuit hun eigen wil en wens
hun eigen identiteit te ontwikkelen.

Democratisch

Zelfregie

Faciliterend

Jongeren die de democratie als samenlevingsvorm omarmen
en uitdragen, hierbij gaat het over het gevoel van sociale
rechtvaardigheid, het recht om te verschillen, en je te kunnen
verplaatsen in de ander.

Jongeren leren om zoveel mogelijk eigenaar te zijn van
hun ontwikkelproces en hen bewustmaken om zelf
verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leven.

Jongeren een omgeving bieden waarin zij leren om zelf
initiatief te nemen, te organiseren en bijbehorende
verantwoordelijkheden te dragen.

Zoekend

Kritisch bewustzijn

Spiegelend

Jongeren die op zoek zijn naar hun plek en hun weg in de
samenleving. Hier gaat het over het overtuigen van jongeren
om hen het gevoel te geven dat zij gezien- en serieus
genomen worden.

Jongeren bewustmaken van de context waarin zij leven en
wat zij willen of kunnen bereiken en hen leren te doorzien
wat nodig is aan kennis, vaardigheden en houding om dit te
kunnen bereiken.

Jongeren bewustmaken van hun houding en gedrag door
met hen reflecteren op hun houding en gedrag.

Niet willen

Motiveren

Motiverend

Jongeren die geen deel (meer) uit willen maken van de
samenleving (zelfselectie en zelfuitsluiting).
Dit kan komen als reactie op eerdere ervaringen
van uitsluiting of afkeuring.

Jongeren bewustmaken van welke ontwikkelingen
noodzakelijk of wenselijk zijn in hun persoonlijke ontwikkeling
en hen motiveren in het ontwikkelen van vaardigheden en
hun zelfbeeld.

Jongeren stimuleren en prikkelen om hun (latente) talent of
interesse te ontdekken, uitdagen en aanspreken op dat zij
mogen dromen.

Grensoverschrijdend

Democratische
vorming

Autocratisch

Jongeren bewustmaken en aanleren van normen, waarden,
houdingen en vaardigheden die nodig zijn om zelf, op een
gelijkwaardige en inclusieve manier, met anderen te kunnen
samenwerken en samenleven.

Jongeren een veilige omgeving bieden door als
jongerenwerker dominant en bepalend aanwezig te zijn
tijdens interacties met/tussen jongeren.

Niet mogen / niet kunnen

Inclusie

Spiegelend

Jongeren die opzettelijk uitgesloten worden door de
samenleving en hierdoor op subtiele wijze naar marge
van de samenleving geschoven worden, door bijvoorbeeld
discriminatie of beperkingen.

Jongeren bewustmaken dat elk individu, ongeacht sociaal-culturele
achtergrond, sekse, leeftijd, opleidingsniveau, seksualiteit, talenten
en beperkingen tot hun recht kunnen komen door op een
gelijkwaardige manier deel te nemen aan de samenleving.

Jongeren ondersteunen om tot hun recht te komen in en
aansluiting vinden bij de samenleving.

in het kiezen van een passend basistype pedagogisch handelen, afgestemd op
de houding van jongeren ten opzichte van mainstream samenleving en wat je de
jongeren wilt leren.

Houding jongeren
De keuze voor een type van pedagogisch handelen stemmen jongerenwerkers af op
de houding die jongeren aannemen ten opzichte van de mainstream samenleving.
Deze houding van jongere(n) wordt onder andere gevoed door jongerenculturen, mate
van identiteitsstrijd, maatschappelijke leefomstandigheden (armoede, racisme) en
individuele mogelijkheden. Hier kan het gaan over jongeren die zoekend zijn naar wie
zij willen zijn, jongeren die geen deel willen maken van de samenleving of die opzettelijk
uitgesloten of gediscrimineerd worden (zie figuur voor alle houdingen).

Pedagogische uitgangspunten
Aan de andere kant stemmen jongerenwerkers hun pedagogisch handelen af op wat
zij jongeren willen leren, ofwel een pedagogisch uitgangspunt, waardoor zij er ook voor
zorgen aan te sluiten bij de dynamische praktijk van het jongerenwerk. Hier kan het
gaan over het ontwikkelen van een eigen identiteit (persoonsvorming) of over inclusie
en toenemende participatie van jongeren (zie figuur voor alle uitgangspunten).

Basistypen
Vanuit een wisselwerking tussen de houding van jongeren en het pedagogisch
uitgangspunt dragen jongerenwerkers met een specifieke manier van pedagogisch
handelen (basistype) bij aan het opvoeden van jongeren. Gekoppeld aan zes
verschillende houdingen en zes pedagogische uitgangspunten zijn er zes basistypen
van pedagogisch handelen te onderscheiden: versterkend, faciliterend, spiegelend,
motiverend, autocratisch en ondersteunend. Deze zes manieren van pedagogisch
handelen passen jongerenwerkers naast elkaar toe in contact met jongeren. Zie
ze als een houvast om weloverwogen te kunnen handelen en de kwaliteit van het
pedagogisch handelen in het jongerenwerk te versterken. Dit kan bijvoorbeeld door

Jongeren die grensoverschrijdend gedrag vertonen waarbij
het gaat om gedrag dat mainstream-maatschappelijk en
juridisch onacceptabel is, zoals criminaliteit en extremisme.

samen met collega’s te reflecteren op hoe verschillende basistypen aanwezig zijn in
contact met jongeren.
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