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Herstelgericht en verbindend 
werken
Ben je geboeid door het gedrag 
en de relaties tussen mensen en 
tussen groepen mensen? Wil je 
onze samenleving van binnenuit 
versterken? Is het voorkomen en 
reduceren van geweld en pesten 
iets waar jij aan wil meewerken? 

Herstelgericht werken is oorspron-
kelijk een toepassing waarbij da-
ders en slachtoffers na een misdrijf 
worden samengebracht om de 
relatie te herstellen (restorative 
justice). Tegenwoordig wordt het 
herstelgericht werken in heel wat 
contexten toegepast. Dit kan gaan 
van families, scholen en buurten 

tot gevangenissen en organisaties. 
Bij het herstelgericht werken wordt 
met verschillende methodieken 
gewerkt (family group conferen-
ces, restorative circles, proac-
tive circles, …). Het herstelgericht 
werken verenigt inzichten uit de 
psychologie, sociologie, crimino-
logie, pedagogiek,… en leunt ook 
aan bij heel wat actuele sociale 
bewegingen zoals geweldloze 
communicatie, Nieuwe Autoriteit, 
Eigen Kracht Conferenties, …
Het is uitgegroeid tot een weten-
schap waarin de verbinding tus-
sen mensen centraal staat. Door 
actief aan de slag te gaan met de 
basisprincipes focus op schade, 
interactief en verbindend proces, 

— Wil je meewerken aan het opbouwen,
 onderhouden en herstellen van 
 relaties tussen mensen, dan is deze
 module zeker iets voor jou.



uitdrukken van gevoelens, het op-
nemen van verantwoordelijkheid 
en de gerichtheid op de gemeen-
schap, kunnen mensen, groepen of 
grotere structuren beter functio-
neren. Herstelgericht werken kiest 
voor duurzame oplossingen en 
effectief leiderschap.

Onderwijskundige aanpak
Dit  keuzetraject omvat 30 studie-
punten en wordt gevolgd in het 
laatste jaar van een opleiding in 
het studiegebied sociaal-ago-
gisch werk van VIVES, in het laatste 
bachelorjaar van een andere 
opleiding als je daar toestemming 
voor krijgt of na een sociaal-ago-
gisch of ander relevant diploma. 

Er is aandacht voor de funda-
menten en de filosofie van het 
herstelgericht werken en er wordt 
een verband gelegd met actuele 
theorieën die hierbij aanleunen. 

We zoomen hierbij in op verschil-
lende settings: herstelgericht wer-
ken in families, scholen, organisa-
ties, wijken, justitie … We ontdekken 
de filosofie en de  methodiek van 
het herstelgericht werken staps-
gewijs via training, werkveldbe-
zoeken en ten slotte door het zelf 
toe te passen en te tonen wat we 
geleerd hebben. We werken in 
leerteams zodat je ondersteund 
wordt in het uitwerken van de eva-
luerende opdrachten. 

— PROGRAMMA 
(30 studiepunten)

• de basisprincipes van herstelgericht en verbindend werken (5 sp)
• het werkveld van herstelgericht en verbindend werken (5 sp)
• de praktijk van herstelgericht en verbindend werken (5 sp)
• Emerging Technologies  (3 sp)
• bachelorproef (12 sp)



Schrijf je online in op 
www.vives.be/nl/inschrijven-bij-vives 
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— VIVES organiseert regelmatig 
 infomomenten. Je vindt de data 
op www.vives.be

meer info

opleidingsverantwoordelijke 
claudine.vanderhoogerstraete@

vives.be 
056 26 41 56
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