Niveau 3
Specifieke preventie

Niveau 2
Algemene preventie

Niveau 1
Leefklimaatbevordering

Niveau 0
Brede, maatschappelijke context (politiek, sociaal, cultureel, ecologisch)

ATTITUDEVORMING

STRUCTURELE AANPAK

Niveau 1 - Leefklimaatbevordering
Op klas-, team- en/of schoolniveau worden initiatieven genomen die het goed gevoel
versterken en die maken dat iedereen zich veilig en op z’n gemak voelt. Er is ruimte voor
humor, goed persoonlijk contact en er is een open sfeer. Samen werken en samen leven
verloopt op een vlotte en aangename manier.
in de praktijk:
- je investeert hier in het leer-, werk- en leefklimaat: op een formele en informele manier versterk
je het welbevinden en de betrokkenheid van mensen
- deze indirecte aanpak draagt bij tot de kwaliteit van de andere niveaus (4-3-2)

PROBLEEMGERICHTE AANPAK

Niveau 4
Probleemaanpak

Niveau 0 - De samenleving in haar sociale, politieke en ecologische dimensie
Sociale, politieke, economische en ecologische factoren stimuleren of beperken wat op
een school mogelijk is. In welke mate ben je als leerkracht of als team bewust van en
alert voor de diverse omgevingsfactoren?
in de praktijk: wat zich binnen dit niveau aftekent, heb je als school niet in de hand: het helpt je
wel vooruit te weten op wie/welke instanties of middelen je kan terugvallen en met welke beperkingen en /of eisen je rekening dient te houden

Niveau 2 - Algemene preventie
Hier gaat het om initiatieven die de kinderen, de leerkrachten en/of de ouders ‘sterker
maken’. Ze worden bijvoorbeeld sociaal vaardiger en zo vergroot hun draagkracht. Wie
er op een gezonde manier staat, zorgt voor minder problemen en heeft ook sterkere
schouders.
in de praktijk:
- je aandacht richt zich op het versterken van de mogelijkheden en
draagkracht van mensen/structuren
- door hen ‘sterker’ te maken en/of beter te ondersteunen voorkom je
dat zij in de ‘probleemzone’ belanden
- je aanpak is indirect: je steekt energie in positieve maatregelen;
het gunstig effect is vaak niet meteen meetbaar

NIET -PROBLEEMGERICHTE AANPAK

(Johan Deklerck)

De preventiepiramide werd ontwikkeld door Johan Deklerck (K.U.Leuven).
Dit preventiekader omvat vijf niveaus (van 0 tot 4). Niveau 0 omvat de
ruime context waarbinnen een school opereert. De andere vier niveaus zijn
actieniveaus. Samen omvatten ze de hele werking van de school.
Dit inzichtelijke en makkelijk hanteer-bare model vervult drie
functies. Ten eerste biedt het scholen de mogelijkheid om alle reeds
genomen preventieve initiatieven te inventari-seren. In tweede instantie
zoekt het model naar samenhang tussen de reeds genomen maat-regelen
of initiatieven. Ten derde zet de piramide scholen er toe aan om de blik te
verruimen, zich te oriënteren op positieve doelen en van daaruit keuzes te
maken. Preventie is immers geen doel op zich maar wil bijdragen tot de
kwaliteit van leren, werken en omgaan binnen de school.
De preventiepiramide doet scholen be-seffen dat ‘problemen
terugdringen’ en ‘groei-en in welbevinden’ in elkaars verlengde liggen.
Duurzame en effectieve veranderingen zijn het resultaat van een goede
analyse, een volgehouden inspanning en een doordacht samenspel tussen
diverse maatregelen of initiatieven.

Niveau 3 - Speciﬁeke preventie
Hier doet men er alles aan om te vermijden dat een welbepaald probleem zich zal voordoen (bijvoorbeeld pesten) en/of men reikt de mogelijk betrokkenen inzichten en vaardigheden aan om een probleem (bijvoorbeeld echtscheiding van ouders) beter aan te
kunnen.
in de praktijk:
- je wil een welomschreven probleem, dat (opnieuw) zou kunnen opduiken, voorkomen
- je aanpak is probleem- en doelgroepgericht: je richt je pijlen vooral
op de risico’s en de risicodragers
- je acties of maatregelen pakken het probleem op een directe manier aan

CONTEXT

de preventiepiramide

Wat is de preventiepiramide ? (zie schema)

Niveau 4 - Probleemaanpak
Hier richt men de inspanningen op een probleem dat zich reeds stelt. Logisch dat de
aandacht vooral uitgaat naar de direct betrokkenen. Doel is om het probleem zo gauw
mogelijk in de kiem te smoren én herhaling ervan te vermijden.
De preventiepiramide als model maakt zichtbaar dat de onderliggende ‘actieniveaus’ de
hoger geplaatste niveaus helpen dragen.
in de praktijk:
- je aandacht is gericht op een probleem dat er al is;
dit probleem wil je op een directe manier oplossen, indijken, voorkomen
- je aanpak richt zich tot de direct betrokkenen en de context
waarin het probleem zich heeft gesteld
De preventiepiramide vormt de rode draad in het Welbevinden Op School-project
gerealiseerd door een breed samenwerkingsverband op initiatief van de provincie
Limburg. Info: 011 23 82 40 - welbevinden@limburg.be - www.limburg.be/welbevinden.
Je kan deze schematische voorstelling downloaden in een zwart-wit versie via de website.

