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Masterclass: Nieuwe autoriteit in opvoeding en welzijnswerk 

Situering 
Deze masterclass focust op het model 'Nieuwe autoriteit'. 

Het Nieuwe Autoriteit-model biedt een alternatief waarbij autoriteit in eerste plaats staat voor 

‘kracht’. Kracht waarop wordt gesteund om relaties tussen ‘mensen in verschillende posities’ vorm te 

geven. 

Dit is oorspronkelijk een opvoedingsmodel, ontwikkeld door de universiteit van Tel-Aviv (Haim Omer) 

en bedoeld om ouders en andere opvoeders (in scholen en instellingen) krachtig te maken en 

zorgzame, respectvolle en waakzame relaties met kinderen en jongeren op te bouwen. Intussen 

wordt het model heel breed toegepast in allerlei werkcontexten en relaties. 

Kenmerkend:  Het autoriteitsconcept krijgt hier een eigentijdse, unieke invulling. Er wordt resoluut 

gekozen voor een nieuwe grondhouding bij gezagsrelaties, nl. het zorg dragen voor je kracht als 

gezagsdrager in plaats van het controleren van het gedrag van het kind/de jongere/de ander. 

Bij een Nieuwe Autoriteit-relatie, hoort geweldloosheid. Het model biedt concrete handvaten aan 

om deze geweldloosheid gestalte te kunnen geven. 

 

“Bijzonder is dat deze verdiepingsdagen gegeven worden door de ontwikkelaars zélf van dit 
opvoedingsmodel. De trainers zijn van dit model doordrongen en brengen het dagelijks als 
therapeut en/of supervisor in de praktijk.” 
 

 

Voor wie?  
Sociaal werkers, leerkrachten, hulpverleners, kindbegeleiders, gezinsondersteuners, 

orthopedagogen, ouders ...  

Enige voorkennis van dit model is wenselijk. 

Plaats 
Campus Sint-Annaplein 

Sint-Annaplein 31 

9000 Gent 

09 234 94  

Programma: 2 verdiepingsdagen over Nieuwe Autoriteit & Geweldloos Verzet  
Nieuwe Autoriteit, waakzame zorg en geweldloos verzet kunnen toegepast worden in alle 

opvoedings- en begeleidingssituaties van kinderen en jongeren. Dit kan preventief (en dan 

zijn louter de basishouding en de waakzame zorg van belang) maar ook in de situaties waar 

klassieke manieren van aanpak vastlopen en waar gezinsbegeleider, maatschappelijk werker, 

opvoeder, leerkracht of ouder … zich machteloos voelen en dreigen de moed op te geven.  

http://www.newauthority.net/about/nvr/belgium.aspx
https://www.arteveldehogeschool.be/node/268
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De principes worden afzonderlijk uitgediept en toegepast in tal van concrete situaties in 

verschillende contexten zoals het gezin, de school, kinderopvang, gezinsvervangend tehuis…. 

Via rollenspel en andere interactieve methodieken krijg je de kans om te oefenen met 

autoriteit vanuit kracht.  

Data: 24 en 25 november 2016  van 9.00 tot 16.30 uur 

Lesgevers: Idan Amiel en Tal Maimon, New Authority Center, Israël 

Kostprijs: 300 euro, broodjeslunch inbegrepen  

De verdiepingsdagen worden gegeven in het Engels.  

 

Begeleiding 
Idan Amiel is klinisch psycholoog en mede-oprichter van het New Authority Center te Tel 

Aviv, Israël en begeleidt het NVR-team in Israël. Hij is diensthoofd van het centrum voor 

ouderbegeleiding in het Schneider Medical Center te Tel Aviv. Hij ontwikkelde samen met 

professor Omer de methodieken van het Geweldloos Verzet. Idan geeft trainingen in Europa 

omtrent Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet in instellingen, scholen, voor ouders en 

andere doelgroepen.  

Tal Maimon 

Tal is klinisch maatschappelijk werker ( MSW) , gespecialiseerd in kinderen en jongeren. Tal 

werkt sinds 2008 bij het Israëlische nationaal programma "Stad zonder geweld ". Hij 

begeleidt ouders en onderwijzend personeel in het omgaan met discipline problemen en 

geweld onder jongeren . Tal is een actief lid van het New Authority Center team sinds 2010. 

Inschrijvingen en info  
Kostprijs 

 voor de 2 verdiepingsdagen: 300 euro 
 
Klik hier om je online in te schrijven 
 

Contactpersoon 

Praktisch: Martine De Zitter – tel. 0032 9 234 94 43 
 

http://www.arteveldehogeschool.be/inschrijfmodule/index.aspx?id=lgEGhloSY2Bn7kvu1Gxnyg==

