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Programma 

 

• Korte kennismaking met elkaar en met ACT 

• Het wat en waarom van ACT in LOB 

• Online kennismaking met de toolkit 

• De houding van de begeleider 
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ACT: Acceptatie en Commitment Training 
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Waarom ACT in LOB 

• Veel inspanningen en verbeteringen op het gebied van LOB 

• Toch vallen evaluaties en effecten tegen 

• Studiekeuzestress 

• De noodzaak van psychologische flexibiliteit en zelfsturing 

• Nog veel theoretische en praktische vragen 

• Daarom verder zoeken naar verbeteringen! 
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Jongeren en de wereld van morgen 
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Hoe werkt (zelf)sturing? 
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Gangbare problemen bij zelfsturing 

• Voelen weggedrukt of vervormd door denken 

• Speelt bij ‘affective forecasting’ 

• En bij (het uitblijven van) koerscorrecties 

• Het managen van prioriteiten 

• Conflicten tussen doelen, bijv: 
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De kernbijdragen van ACT 

• Acceptatie en mindfulness voor betrouwbare en valide 

input voor sturing 

• Waarden en commitment voor richtinggevoel en voor het 

voorkomen van conflicten tussen doelen 

• Een basis voor psychische flexibiliteit en weerbaarheid 
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         Defusie oefening: memoblaadjes 
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Stelling 
Bij LOB komt het vooral op kennis en vaardigheden 
aan, in mindere mate op de relatie met de 
leerling. 
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Houdingsaspecten voor de begeleider (1)  

• Hier en nu 

• Acceptatie            

• Defusie                   

• Zelf als context   

• Waarden  

• Toegewijde actie  
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-  aandachtig zijn in het hier en nu 

-  actief omarmen van alles, ook wat lastig is            

-  loskomen van je denken                 

-  constructies over jezelf observeren   

-  wat er voor jou werkelijk toe doet 

-  handelen op basis van persoonlijke waarden  

 



Houdingsaspecten voor de begeleider (2) 
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1. Beginner zijn  

2. Niet-oordelen 

3. Niet-streven 

4. Acceptatie  

5. Loslaten 

6. Vertrouwen 

7. Geduld 
 



Programma training 
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Dagdeel 1 Achtergronden en 
principes 

Acceptatie 
Defusie 

De begeleider 

Dagdeel 2 CDDQ, 
Zelfconcept-
psychologie 

Zelf als context 
Hier en nu 

De leerling 

Dagdeel 3 Reflecteren en 
brein 

Waarden 
Commitment 

De school 

Doorlopend Oefenen met kiezen en toepassen van tools. 




