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WIE IS LOES??



ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY (ACT)

• 6 zuilen:

• Past binnen agogisch bekaam (er wordt binnen begeleiding vaker gebruik gemaakt van psychologische 

modellen RET, Roos v Leary, TA, ZDT etc..)

• Gedragstherapie (klassiek en operant conditioneren)

• Taal speelt een belangrijke rol (ons menselijk verstand werkt bij iedereen op dezelfde manier, namelijk door 

het willekeurig leggen van talige verbanden die in principe niet inhoudelijk te sturen zijn). Bijvoorbeeld het 

woord ‘faalangst’ roept doorgaans een bepaalde gedachte en/of emotie op.

• Richt zich op psychologische flexibiliteit

• Hoe flexibel ben jij?



KERNWAARDEN BINNEN ACT

• Ruimte maken voor dat wat er voorbij komt (bijvoorbeeld stress en werkdruk)

• Lichter leven met mildheid voor jezelf (bijv. ik mag dat moeilijk vinden)

• Moeilijke gedachten (bijv. als mij dit niet lukt ben ik een loser) wat minder serieus nemen

• Beleving in het moment (bijvoorbeeld als iets je raakt, of gelukkig maakt)

• Weten wat je werkelijk wil met je leven (hardop dromen) en daar naar handelen binnen je 

eigen context. (bijvoorbeeld als betrokken zijn jouw waarde is, straal dat dan ook uit, door 

dat zichtbaar te maken in je handelen als opleider).

• Als begeleider ben je gelijkwaardig aan degene die je begeleidt. 



OVERWEGING:

• 'Welke spiegel houden wij aanstaande en startende leraren voor?'



HEXAFLEX



TECHNIEKEN

-(Creatieve hulpeloosheid herkennen: het bestrijden en controleren van vervelende gedachten, gevoelens, 

lichamelijke sensaties en sommige omstandigheden). 

-Acceptatie (en bereidheid): Het actief uitnodigen van vervelende gedachten, gevoelens, lichamelijke 

sensaties en sommige omstandigheden. 

-Defusie: Loskomen van je gedachten, zodat deze je minder snel en hard zullen raken. 

-Hier en nu: Contact maken met het hier en nu door minder in je hoofd te gaan zitten

- Zelf als Context: Een andere, meer flexibele relatie met jezelf creëren en rigide regels over wie je bent 

doorbreken 

-Waarden: Ontdekken wat werkelijk belangrijk is in het leven (van moeten naar mogen naar willen). 

-Toegewijd Handelen: op basis van je waarden handelen en daarin ook je angsten niet uit de weg gaan. 

Bereid zijn om hier in te investeren 



ROL VAN DE BEGELEIDER

• Iedereen heeft zijn eigen waarheid; dat maakt de rol van de begeleider een 

speciale

• Erkenning voor de ander is belangrijk

• Je bent zelf ook niet bestand tegen de grillen van het leven; dat te delen 

schept een band.



KORTE SCAN

PIJN LIJDEN WAARDEN

Erkennen van de pijn

Bereidheid (tot acceptatie)

Mindfulness (naar het hier 

en nu)

Creatieve Hulpeloosheid

Defusie

Zelf

Onderzoek (naar waarden)

Toegewijd handelen



CONTROLE EN BEREIDHEID

• https://how2act.nl/hand-outs/

https://how2act.nl/hand-outs/


ACCEPTATIE

• Door controle en vermijding op te geven (metafoor van de zwerver) en 

• Bereid zijn om doelbewust contact te maken met alles wat je liever niet wil 

denken, voelen en ervaren

• Daden van bereidheid leiden tot acceptatie

• (ben je bereid om dit proces in te stappen, met alle gevolgen van dien…)



OEFENING:

• Welke regels bepalen jouw handelen (bijv. vandaag?). Noem er 2

• Stel je voor aan je buur aan de hand van 2 regels.

• Bijv. Ik ben Monique en ik:

• - moet op het congres netwerken, dat is goed voor mijn bedrijf

• - mag mij ook niet teveel profileren, want dan vinden ze me een uitslover.



KORTE EN LANGE TERMIJN EFFECTEN?

• Wat levert jouw regel je op op kort termijn?

• Wat levert jouw regel je op op lang termijn?



OPGEVEN VAN EEN REGEL

• Wat levert opgeven van de regel jou  op op kort termijn?

• Wat levert opgeven van de regel jou  op op lang termijn?



JOUW REGELS

Houd eens een week een ‘regelboekje’ bij. 

Je zult verbaasd zijn hoeveel je er hebt ;)



DE INVLOED VAN JE GEDACHTEN

• Het zuurtje



DE INVLOED VAN JE GEDACHTEN

• Positief: wij kunnen leren zonder alles te hoeven ervaren (afgeleid leren)

• Negatief: Verbanden/relaties worden door ons verstand willekeurig gelegd 

(ei versus zeilboot), en hebben dus niet altijd zin 

• Deze relaties zijn lastig te bestrijden

• Denk even niet aan…

• Uit onderzoek blijkt dat je max 5 minuten NIET aan iets kunt denken



RFT

Relational Frame Theorie:  een theorie die tracht te verklaren waarom mensen 

een oneindig aantal stimuli met elkaar kunnen associëren zonder ze direct te 

hoeven ervaren, en zo snel nieuwe verbanden kunnen leggen tussen stimuli.

Cognitieve netwerken kunnen alleen uitgebreid worden, inhoudelijk kunnen ze 

niet veranderen. 

Dus niet anders denken, maar anders kijken naar gedachten; en nieuwe 

netwerken creëren 



CONTROLE OVER GEDACHTEN EN GEDRAG

• Gedachten (en gevoelens waar je in het dagelijkse leven last van hebt) 

worden door veel verschillende verbanden en vergelijkingen opgeroepen en 

zijn niet te wissen of in te wisselen voor andere (positievere) gedachten of 

gevoelens.

• Controle over gedachten bestaat dus niet, controle over gedrag wel!



DEFUSIE

• Cognitieve fusie: gedachten gaan opvatten als de werkelijkheid en je gedrag er te veel op gaan 

afstemmen: Ik ben niet zo slim, ik ben faalangstig; ik ben iemand die veel aandacht nodig heeft….

• Defusie: het verzwakken van de impact van serieuze (gefuseerde) functies van woorden en gevoelens, 

door doelbewust nieuwe, andere en vooral ook rare functies toe te voegen

• Niet herprogrammeren, maar de serieuze relatie met de taal afzwakken (bij voorkeur op een voor de 

ander zo raar mogelijke manier)

• Taal wel inzetten  bij:

• - maar wordt en (ik wil naar de film maar ben vermoeid wordt ik wil naar de film en ben vermoeid

• - moeten wordt mogen : (Ik moet niet naar de film, ik mag naar de film)



AL DIE GEDACHTEN…



GEEF JE VERSTAND EEN NAAM

• Wanneer je je bewust wil zijn van de stroom van gedachten en regels die je leven 

continu beïnvloeden kan deze oefening leuk en gek zijn. 

• Kies een naam voor deze ‘stroom’ als zou het een kennis/collega/ tv persoon (etc..) 

zijn die je niet echt leuk vindt, maar toch af en toe nodig hebt. 

• En…. Zit je verstand je al in te fluisteren dat dit een rare oefening is, je geen 

psychiater nodig hebt en/of wel een goede naam moet verzinnen…

• Oke dan ben je in contact met je verstand ;)

• Wat voor verstand heb je?....



HET HIER EN NU

• De rol van Mindfulness binnen ACT:

• Ervaren (NIET ontspannen)

• Wees en blijf nieuwsgierig

• Geluk zit in kleine zaken

• Begin klein

• Ervaringsoefening: 5 dingen opmerken



ZELF

• Creer een andere, meer flexibele relatie met jezelf

• Bekijk jezelf eens vanuit een ander perspectief (meestal zijn we vriendelijker 

voor anderen dan voor onszelf)

• Ben je je gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties of heb je ze?

• Hoe kun je milder voor jezelf zijn?



ZELF OEFENING

• Breken met een regel:

• Bekijk de regel die je eerder hebt opgeschreven:

• ‘Neem je voor om deze regel de rest van de dag niet meer uit te voeren ( je 

verstand zal vermoedelijk zeggen dat dit een rare opdracht is en dat het toch 

niet gaat lukken)

• Jij bent meer dan je verstand dus je mag dit gaan proberen.

• Voel de aandacht voor jezelf die hier aan ten grondslag ligt (zelfcompassie).



WAARDEN

• Wat is voor jou echt belangrijk?

• Durf te dromen

• Wat… als alles mogelijk is 

• Wat doe je te veel, of laat je juist liggen

• Hoe wil je later herinnerd worden? 



WAARDEN(OEFENING)

• Vul de volgende oefening in:

• Links: hoe belangrijk je de waarde vindt

• Rechts: hoe vaak je er de laatste 2 weken aandacht aan hebt besteed.



TOEGEWIJD HANDELEN

• Vul de ‘eigenlijk’ lijst in

• Zou je één van de onderdelen de komende maand kunnen uitvoeren

• Wie of wat gaat je daarbij helpen?

• Handelen op basis van je waarden.

• ‘Vandaag ben ik gaan lopen’… (Acda en de Munnik):

• https://www.bing.com/videos/search?q=vandaag+ben+ik+gaan+lopen+lyrics&vie

w=detail&mid=B3BF39B1E3A9909DAADEB3BF39B1E3A9909DAADE&FORM=VIRE

• Test jezelf op www.hoeflexibelbenjij.nl ?'

https://www.bing.com/videos/search?q=vandaag+ben+ik+gaan+lopen+lyrics&view=detail&mid=B3BF39B1E3A9909DAADEB3BF39B1E3A9909DAADE&FORM=VIRE


'WELKE SPIEGEL HOUDEN WIJ AANSTAANDE EN 
STARTENDE LERAREN VOOR?'

• Maak je bijvoorbeeld het thema ‘werkdruk’ bespreekbaar, en is je student bereid om te ervaren dat dat hem 

kan belemmeren

• Mag jouw student wat milder voor zichzelf zijn, omdat jij dat ook bent voor jezelf?

• Leer je je studenten om moeilijke gedachten (bijv. ik mag geen fouten maken) wat minder serieus nemen, 

omdat jij ook wel eens fouten maakt

• Staan jullie samen stil bij een ervaring in het hier en nu (bijvoorbeeld een mooi inzicht, of een compliment; hoe 

voelt dat?)

• Help je de student met hardop dromen, mag hij over zijn horizon heen kijken en focus je minder op wat 

haalbaar is, als de student juist meer wil. 

• Mag hij weten wat jouw dromen zijn en hoe jij hier vorm aan geeft…



WIL JE JEZELF BEKWAMEN IN ACT?

• Of ken je misschien een collega die wel wat ACT kan gebruiken.

• Kijk eens op mijn website www.bopadvies.nl

• Neem één of meer flyers mee

http://www.bopadvies.nl/


VRAGEN??



EXTRA: ACT OEFENINGEN VOOR SLB

• https://act-in-lob.eu/

https://act-in-lob.eu/

