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voorwoorD 5

voorwoorD

het project ‘gedragsproblemen in het voortgezet onderwijs’ is uitgevoerd door aps en kpc groep, 
in opdracht van het ministerie van ocw in het kader van passend onderwijs en het omgaan met 
verschillen. het project beoogt kennis en tools op te leveren om de handelingsbekwaamheid van 
leraren te vergroten in de preventie en aanpak van gedragsproblemen in de klas. in dit project is 
uitgegaan van een ‘interactionele benadering’, waarbij centraal is gezet dat gedragsproblemen zich 
voordoen in de interactie tussen leraar en leerling, al dan niet binnen de groep, en dat deze ook 
daar aangepakt dienen te worden. deze benadering ziet ervaren gedragsproblemen als verstorin-
gen in de relatie tussen de leraar en de leerling binnen de context van de school, met als essentiële 
onderdelen het team, de schoolleiding en de zorgprofessionals.
 
de interactionele benadering is in dit project uitgewerkt tot een interactioneel model (‘de inter-
actiedriehoek’) dat aanknopingspunten heeft geboden voor de schoolbrede interventie die in het 
kader van dit project op vier lerarenteams van scholen voor voortgezet onderwijs is toegepast. in 
dit project is met verschillende onderzoeksmethodes (vragenlijst, interviews, elektronische verga-
dering, logboeken) onderzocht welke veranderingen de schoolbrede interventie op het interactio-
nele niveau (relatie leerling - leraar - school/team) teweeg heeft gebracht in de schoolorganisatie, 
de mindset en het handelen van leraren ten aanzien van ervaren gedragsproblemen.

de interventies, die in het project op vier scholen zijn uitgevoerd, zijn gebaseerd op de interac-
tionele benadering van gedragsproblemen. dit heeft op alle vier de scholen geresulteerd in een 
veranderde werkwijze van het team ten aanzien van gedragsproblemen van leerlingen, zoals een 
andere invulling van de leerlingbesprekingen of afspraken binnen het team met betrekking tot het 
verwijderen van leerlingen uit de les. 

in het project is gewerkt met een expertgroep van deskundigen (vanuit theorie en praktijk), die de 
projectgroep heeft geadviseerd en ondersteund:
•	 de heer k. van der wolf, auteur van het boek ‘gedragsproblemen in scholen’
•	 mevrouw a. blonk, lector van lectoraat ‘evaluerend handelen in speciaal onderwijs, jeugdzorg 

en arbeidstoeleiding’, Fontys hogeschool
•	 mevrouw c. van helvoirt, manager lecso
•	 mevrouw J. tissink, Vo-raad
•	 de heer J. haandrikman, inspecteur voortgezet onderwijs
•	 mevrouw d. brummelhuis, adjunct-directeur NoVa amsterdam, vmbo
•	 de heer a. van andel, directeur houtens, vmbo en trainer/adviseur hpc
•	 mevrouw r. portman, teamleider pouwer utrecht, pro
•	 de heer k. evers, zorgcoördinator + reboundcoördinator scholengemeenschap cambium  

Zaltbommel, havo/vwo
•	 mevrouw i. beerens, orthopedagoog met waalwijk, pro

de onderzoekers in de projectgroep willen de experts, maar vooral ook de scholen waarmee is 
samengewerkt, heel hartelijk bedanken voor de inzet, het geduld en de opbouwende gesprekken en 
reflecties.

de theoretische en praktische opbrengsten van het project zijn in deze publicatie belicht. 
daarnaast is er een onderzoeksverslag gepubliceerd op basis van onderzoeksmateriaal uit de scho-
len en de gesprekken: amsing, m. & sontag, l. (2012). ‘wie heeft hier een probleem? gedragspro-
blemen in het voortgezet onderwijs onderzocht vanuit een interactionele benadering.’ den bosch 
en utrecht: kpc groep en aps
er is een animatie gemaakt waarin in vogelvlucht wordt uitgelegd hoe door de toepassing van de 
interactionele benadering, de gedragsproblemen structureel kunnen verminderen. ten slotte is een 
spel en trainingsopzet gemaakt, waarmee teams kunnen nadenken over oorzaken en de aanpak van 
gedragsproblemen op de eigen school.
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 omgaan met gedragsproblemen in de context van passend  
 onderwijs

in het kader van passend onderwijs is er grote belangstelling voor het voorkomen en adequaat 
omgaan met gedragsproblemen. in het regulier onderwijs zien we de laatste jaren een ‘uitstoot’ van 
leerlingen met gedragsproblemen naar speciale voorzieningen. doel van passend onderwijs is dat 
alle leerlingen dicht bij huis, als het even kan op een reguliere school, hun talenten kunnen ont-
plooien. Zeker het omgaan met leerlingen met gedragsproblemen wordt door scholen en leraren als 
een lastige opgave ervaren. het lukt scholen steeds om beter leerlingen met gedragsproblemen te 
signaleren, maar dit leidt niet altijd tot effectieve acties (onderwijsraad, 2010). scholen en lera-
ren zoeken naar manieren om het onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen op een op hen 
toegesneden manier aan te bieden. te veel leerlingen met gedragsproblemen worden nu verwezen 
naar het voortgezet speciaal onderwijs en (tussen)voorzieningen of komen zelfs thuis te zitten. het 
denken en handelen van de leraar staat centraal bij de preventie en aanpak van gedragsproblemen. 
goed onderwijs en de relatie tussen leraar en leerling zijn de belangrijkste factoren bij een effec-
tieve preventie van gedragsproblemen.

 handelingsverlegenheid

Veel leraren in het voortgezet onderwijs geven aan bij het omgaan met gedragsproblemen hande-
lingsverlegen te zijn (zie veldraadplegingen). deze handelingsverlegenheid uit zich in gevoelens van 
incompetentie, onmacht, onzekerheid en stress. de leraar heeft het gevoel verantwoordelijk te zijn, 
maar heeft geen passend antwoord op bepaald probleemgedrag. de aanpak van gedragsproblemen 
door leraren kan dan ook worden gekenmerkt als ‘weinig geschakeerd, weinig gevarieerd en weinig 
flexibel’ (Van der wolf & Van beukering, 2009). 

leraren hebben lang niet altijd oog voor hun eigen aandeel in de gedragsproblemen van een leer-
ling. Zij zijn geneigd de problemen toe te schrijven aan leerlingkenmerken en/of gezinsomstandig-
heden. deze hardnekkige externe attributies bemoeilijken het oplossen van problemen. immers, de 
oorzaak wordt gezocht in zaken die zij als leraar moeilijk kunnen beïnvloeden. dergelijke percepties 
dragen ook bij aan de ervaren handelingsverlegenheid en stress. leraren ervaren het gedrag van de 
leerling als problematisch en negatief zonder zich bij machte te voelen de achterliggende oorzaak 
aan te pakken (onderwijsraad, 2010, p. 46). wanneer de leraar wel over een passend handelingsre-
pertoire beschikt blijken de negatieve gevoelens af te nemen.

de handelingsverlegenheid heeft ook te maken met de rolopvatting van de leraar. Veel leraren zien 
zichzelf als primair verantwoordelijk voor het op gang brengen van leerprocessen. als gedragspro-
blemen om aandacht vragen, interfereert dat met die primaire rol en raken leraren in een spagaat. 
Zij worden geraakt in wat zij als kern van hun professionaliteit zien (goei & kleijnen, 2009).

 gedragsproblemen aanpakken in het primaire proces

de onderwijsraad (2010) constateert dat het overgrote deel van de zorg aan leerlingen met ge-
dragsproblemen verstrekt kan worden in het primaire proces, mits de leraar deskundig is in het 
omgaan met gedragsproblemen en er voldoende faciliteiten zijn om de leraar te ondersteunen. 
sommige leraren weten van nature goed om te gaan met gedragsproblemen en ontlenen hieraan 
plezier. dit effectieve gedrag is te analyseren, te beschrijven en te leren. de preventie en aanpak 
van gedragsproblemen staat en valt met een positieve, actieve grondhouding, de relatie tussen 
leraar en leerling en het kunnen omgaan met verschillen. Verder moeten leraren goed kunnen ob-
serveren en in staat zijn tot reflecteren op de redenen voor het probleemgedrag. ook zijn leerlingen 
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erbij gebaat als leraren planmatig werken aan gedragsverandering. daarnaast is een constructieve 
samenwerking tussen ouders en school van groot belang bij de aanpak van gedragsproblemen. het 
omgaan met gedragsproblemen maakt deel uit van het dagelijks werk van de leraar. leraren hebben 
behoefte aan meer kennis en vaardigheden (zie bijlage in advies onderwijsraad over het basisreper-
toire van leraren).

uit studies komt naar voren dat gedragsproblemen minder voorkomen in een ‘effectieve schoolcon-
text’. een effectieve schoolcontext houdt het volgende in:
•	 er heerst een sfeer van hoge – maar realistische – verwachtingen en resultaatgerichtheid.
•	 er is een veilig, helder en stimulerend pedagogisch klimaat.
•	 er wordt een gestructureerd onderwijsaanbod gegeven.

als een effectieve schoolcontext wordt gecombineerd met een goede leerlingenzorg is dat volgens 
de onderwijsraad (2010) een stevige basis voor het omgaan met gedragsproblemen. overigens 
is het geen gemeengoed bij leraren dat leerlingen gedragsproblemen ontwikkelen doordat het 
onderwijsaanbod niet goed is afgestemd op hun behoeften (onderwijsraad, 2010). de aanpak van 
leerlingen met gedragsproblemen vraagt om te beginnen om goed onderwijs. 

 prevalentie van gedragsproblemen

Volgens de publieke opinie nemen gedragsproblemen toe. een feitelijke toename is echter niet een-
duidig vast te stellen. de onderwijsraad (2010) constateert dat het onderwijs zelf een toename van 
gedragsproblemen ervaart. Van der wolf & Van beukering (2009) stellen vast dat gedragsproble-
men van alle tijden zijn en zich altijd voor zullen doen. de veronderstelling dat gedragsproblemen 
toenemen, kan niet door onderzoek worden gestaafd. wel is het aantal aanmeldingen en classifica-
ties toegenomen, wat voor een deel samenhangt met het feit dat het classificeren van gedragspro-
blemen financiële middelen voor ondersteuning oplevert. Verschillende auteurs (pameijer, 2008; 
meijer, 2004) waarschuwen voor een ‘psychiatrisering van het onderwijs', omdat daarmee ook de 
professionaliteit van leraren uitgehold dreigt te worden.
wellicht neemt in de samenleving de tolerantie ten aanzien van gedragsproblemen af (onderwijs-
raad, 2010). gedragsproblemen hebben door de complexiteit van de samenleving in elk geval een 
sterker effect op het (huidige en latere) functioneren dan vroeger.

 Verschijningsvormen van probleemgedrag

er zijn verschillende verschijningsvormen van gedragsproblemen. op basis van kwalitatief onder-
zoek worden acht typen leerlingen onderscheiden:
•	 dwars, dwingend, onrustig, brutaal
•	 agressief, dominant, niet sociaal, niet eerlijk, regels schendend
•	 druk, ongeconcentreerd, overbeweeglijk, impulsief
•	 wisselende buien, onvoorspelbaar, explosief, angstig, snel beledigd
•	 weinig motivatie, slechte werkhouding
•	 moeilijk contact, niet communicatief, eenzijdig gericht
•	 stil, gesloten, weinig aansluiting, angstig, passief, somber
•	 onzeker, weinig zelfvertrouwen, faalangstig, dwangmatig

Vooral leerlingen met externaliserende gedragsproblemen worden door leraren als lastig, moeilijk 
en bewerkelijk ervaren (goei & kleijnen, 2009). internaliserende problemen vallen minder op en 
worden derhalve minder snel gesignaleerd.

 de aard en ernst van gedragsproblemen

het onderwijs heeft te maken met leerlingen die zich regelmatig problematisch en/of storend 
gedragen. het gedrag vormt met name een probleem als het tot belemmeringen in het onderwijs-
proces en tot minder goede onderwijsresultaten leidt (onderwijsraad, 2010). dat wil zeggen dat 
enerzijds de leerprestaties van de leerling zelf achterblijven en de schoolloopbaan minder succesvol 
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verloopt en anderzijds de leraar (stress, lagere werkprestaties) en de klas (andere leerlingen) er last 
van hebben. 
Veel leerlingen vertonen wel eens opvallend gedrag. maar, niet elk gedragssymptoom is reden tot 
zorg. Vaak zijn problemen van voorbijgaande aard. er zijn echter ook problemen die zo ernstig zijn 
dat ze een normale ontwikkeling in de weg staan. met de volgende criteria kan de ernst van ge-
dragsproblemen geëxpliciteerd worden (Van der wolf & Van beukering, 2009): 
•	 is het gedrag wel of niet leeftijdsadequaat?
•	 hoelang duurt het probleemgedrag?
•	 is het gedrag begrijpelijk gezien bepaalde omstandigheden of gebeurtenissen?
•	 past het gedrag in de (sub)cultuur waartoe de leerling behoort?
•	 hoe vaak komt het probleemgedrag voor?
•	 wat is de intensiteit van het probleemgedrag?
•	 was de verandering in gedrag te verwachten of geheel onverwacht?
•	 is het gedrag situatiegebonden of komt het in meerdere situaties voor?

gedrag, ook probleemgedrag, vindt altijd plaats in een bepaalde situatie. het dient beschouwd  
te worden in relatie tot de (leer)omgeving waarvan de leerling met zijn gedragskenmerken deel 
uitmaakt. in deze omgeving spelen de leraar en de medeleerlingen een belangrijke rol.
gedragsproblemen zijn volgens Van der wolf & Van beukering (2009):
•	 situatief: probleemgedrag wordt in hoge mate bepaald door de situatie waarin het zich  

manifesteert en door de personen die zich in de situatie bevinden. het gedrag kan in de ene 
situatie meer problemen oproepen dan in de andere.

•	 relationeel: probleemgedrag heeft altijd een relationeel en communicatief aspect. de leerling 
brengt gedrag in, maar ook de leraar. op deze manier kunnen specifieke interactiepatronen 
ontstaan die een zekere stabiliteit krijgen.

•	 relatief: er bestaat geen absolute maat voor ‘goed’ en ‘slecht’ gedrag. leraren beoordelen  
probleemgedrag vaak heel verschillend.

•	 Fluctuerend: in een bepaalde periode kunnen gedragsproblemen heftig zijn en in een volgende 
periode nemen ze weer af.

gedragsproblemen verschillen in ernst, duur en frequentie. de grens tussen normale variatie en 
ernstig probleemgedrag is soms onduidelijk.
gedragsproblemen kunnen zich in verschillende contexten voordoen, zoals in het gezin, de buurt, 
de omgang met leeftijdsgenoten en de school. in dit project kiezen we de onderwijsleersituatie 
als primaire invalshoek. in die context doen zich gedragsproblemen voor en vragen ze om een 
oplossing. hierbij staat de leraar, als belangrijkste actor in het voorkomen van gedragsproblemen, 
centraal.

1.1  Benaderingen van gedragsproblemen

er zijn verschillende benaderingen en theorieën ten aanzien van het ontstaan van gedragsproble-
men. er kan bijvoorbeeld onderscheid worden gemaakt in verklaringen die probleemgedrag situeren 
in (grietjens, 2009):
•	 de jongere (psychoanalytische theorieën, biologische theorieën, temperamenttheorieën);
•	 de context (interactiemodellen, sociale leertheorieën, systeemtheorieën):

- de nabije omgeving (ouders, gezin);
- de bredere omgeving (school, buurt, maatschappij).

recente theorieën gaan ervan uit dat er meerdere verklaringen zijn voor gedragsproblemen  
(integratieve verklaringen en het ecologisch model).

 probleemgedrag gesitueerd in de jongere

Voor de behandeling van gedragsproblemen richt de psychoanalyse zich op interne psychische 
conflicten bij de jongere en niet op het uiterlijk gedrag (Van der ploeg, 2005). gedragsproblemen 
ontstaan als er scheefgroei plaatsvindt tussen ego, superego en id. psychoanalytici onderscheiden 
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verschillende cruciale ontwikkelingsfasen en koppelen hieraan het ontstaan van specifiek pro-
bleemgedrag. 
biologische theorieën gaan ervan uit dat gedrag gestuurd worden door interne biologische proces-
sen. bij een foute sturing ontwikkelen zich gedragsproblemen. er zijn verschillende invalshoeken: 
neuroanatomie (disfuncties in de structuur van de hersenen), neurochemie (disfuncties in che-
mische processen in de hersenen) en genetica (probleemgedrag met een erfelijke component). 
andere theorieën gaan ervan uit dat het temperament van de jongere (emotionaliteit, extraversie, 
activiteit) kan leiden tot de ontwikkeling van gedragsproblemen.
Verklaringen die het ontstaan van probleemgedrag enkel in de jongere situeren bieden weinig aan-
knopingspunten voor de leraar en de school om probleemgedrag te voorkomen en aan te pakken. 
leraren zullen doorgaans minder geneigd zijn om een problematische situatie op te lossen.

 probleemgedrag gesitueerd in de context

andere theorieën situeren probleemgedrag in een bepaalde context. in haar advies (2010) geeft de 
onderwijsraad aan dat gedragsproblemen altijd in hun context bestudeerd en behandeld moeten 
worden. 
de sociale leertheorie of gedragstheoretische benadering gaat ervan uit dat gedrag in een be-
paalde situatie kan worden gevat in een abc-schema (antecedents, behaviour en consequences). 
gedrag dat direct wordt bekrachtigd, neemt toe en gedrag dat niet direct wordt bekrachtigd, neemt 
af. de centrale aanname is dat alle gedrag geleerd is. door gericht toepassen van leerprincipes kan 
probleemgedrag ook weer worden afgeleerd. gedragstheoretici gaan ervan uit dat leren plaatsvindt 
via conditioneringsprocessen (klassieke en operante conditionering). aanvankelijk richtte men zich 
alleen op meetbaar gedrag. later zien we een ontwikkeling waarin ook het denken een plaats krijgt: 
cognitieve gedragstheorie. de gedragtheoretische benadering is zeer populair geworden omdat 
deze veel concrete handreikingen biedt voor behandeling. 
in de systeemtheorie kijkt men naar het gezin of de klas als systeem. gedragsproblemen doen zich 
voor in de context van disfunctionele relaties in het gezin of in de klas. gedragsproblemen kunnen 
binnen een systeem functioneel zijn en de aandacht afleiden van andere problemen (de jongere als 
bliksemafleider). kijk in de klassensituatie bijvoorbeeld naar de invloed van klasgenoten bij zowel 
het ontstaan en in stand houden van probleemgedrag als bij de aanpak ervan.
in interactiemodellen worden niet de kindkenmerken of de omgevingsfactoren verantwoordelijk ge-
steld voor bepaald gedrag, maar vooral de interactie en de afstemming van beide. in het onderwijs 
kan sprake zijn van positieve interacties (‘goodness-of-fit’) en negatieve interacties (‘poorness-of-
fit’). probleemgedrag is dan het gevolg van een mismatch tussen het kind en de onderwijsleerom-
geving (Van der wolf, 2009). iets in de afstemming klopt niet (stevens, 1987). of er in de onderwijs-
leeromgeving sprake is van een ‘goodness-of-fit’ hangt af van de mate waarin de capaciteiten, de 
motivatie en de gedragingen van de leerling een ‘fit’ vertonen met de verwachtingen, attituden en 
andere persoonskenmerken van de leraar. 
het transactioneel model is een variant van het interactiemodel, waarin niet alleen verondersteld 
wordt dat zowel kindkenmerken als de omgeving elkaar beïnvloeden, maar ook dat zij zelf beïnvloed 
worden, waarbij beide veranderen als gevolg van de interactie (Van der wolf, 2009). bijvoorbeeld 
een vrolijk kind roept positieve reacties op uit de omgeving. dit versterkt het goede humeur van het 
kind, waardoor het kind nog meer positieve aandacht uit de omgeving zal ontvangen. er is sprake 
van een positief interactiepatroon.

 ecologische modellen

ecologische modellen integreren diverse theorieën over het ontstaan van gedragsproblemen 
(grietjens, 2009). gedragsproblemen hebben niet één, maar meerdere oorzaken (multicausaliteit). 
men brengt risicofactoren en protectieve factoren in kaart. risicofactoren verhogen de kans op 
gedragsproblemen, protectieve factoren verlagen die kans. er zijn risico- en protectieve factoren 
op kind-, gezins- en omgevingsniveau. er blijkt geen verband gelegd te kunnen worden tussen één 
specifieke risicofactor en gedragsproblemen bij kinderen (delfos, 1997). bij gedragsproblemen is 
sprake van een meervoudig risicomodel. in het risicofactorenmodel van greenberg (1993) en Van 
acker (1995) worden vier risicodomeinen onderscheiden: biologische factoren bij het kind, gezins-
variabelen, opvoedingsstijlen en hechtingsrelaties tijdens de eerste vier levensjaren.
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bronfenbrenner (1998) onderscheidt in zijn ecologisch model drie niveaus die elkaar onderling 
beïnvloeden: het microniveau, het mesoniveau en het macroniveau. het microniveau omvat de 
intrapersoonlijke kenmerken van het kind en de relaties van het kind met de directe omgeving, ou-
ders, broers en zussen, leraren en vrienden. het mesoniveau omvat de invloed van subsystemen op 
elkaar, bijvoorbeeld de samenwerking tussen school en ouders. het macroniveau omvat maatschap-
pelijke factoren, zoals politiek, beleid, jongerencultuur, economisch klimaat en werkgelegenheid. 
toegepast op de schoolsituatie is het basisidee van het ecologisch model dat leerlingen beïnvloed 
worden door de leraar, de klas en de school. tegelijkertijd wordt het functioneren van de school 
weer beïnvloed door een bredere sociale context, bijvoorbeeld de buurt van de school en de gezin-
nen waaruit de leerlingen komen. deze context wordt weer beïnvloed door maatschappelijke en 
politieke invloeden, bijvoorbeeld het onderwijsbeleid en de klassengrootte.

 een passende aanpak voor het onderwijs

Vooral het interactiemodel (transactiemodel) is een bruikbaar denkkader voor het onderwijs en 
biedt leraren handvatten om het gedrag van leerlingen direct te beïnvloeden. Vanuit een orthope-
dagogisch perspectief doen gedragsproblemen zich voor in de veelheid aan dagelijkse interacties 
tussen de leerling en de leraar. de leerling manifesteert in zijn gedrag de vraag naar een bepaalde 
pedagogische aanpak. de leraren manifesteren in hun handelen en interactie met de leerling hun 
pedagogisch aanbod. gedragsproblemen wijzen erop dat het pedagogisch aanbod van de leraren 
onvoldoende is afgestemd op de pedagogische vraag van de leerling. binnen de onderwijscontext 
zijn daarom onderwijsvariabelen op leraar- en schoolniveau belangrijke aangrijpingspunten. 
het huidige beleid maakt het voor scholen relatief gemakkelijk om gedragsproblemen louter als 
kindproblemen (verwijzend naar dsm-iV-stoorniscategorieën) te zien, het interactionele karakter 
ervan te negeren en zichzelf te ontslaan van de verantwoordelijkheid er zelf wat aan te doen. on-
gewild worden scholen zo geremd in hun mogelijkheden om zelf actief te zoeken naar verandering 
en aldus (nog) meer handelingsverlegen gemaakt ten aanzien van gedragsproblemen.
leraren ondersteunen in het herformuleren en herattribueren van gedragsproblemen bij leerlingen 
en hen helpen zoeken naar werkzame en binnen de klassenpraktijk haalbare en effectieve han-
delingsalternatieven is essentieel om leraarcompetenties te versterken. het heeft een preventief 
effect op lange termijn, want leraren leren niet alleen te reageren wanneer zich een probleem voor-
doet, maar ook te anticiperen en dus problemen te voorkomen. 

wat is effectief leraargedrag bij het omgaan met gedragsproblemen? om tot een schoolbrede en 
systematische aanpak van gedragsproblemen te komen is van belang dat deze vraag binnen een 
professionele leergemeenschap (lerende organisatie) in school onderzocht en opgepakt wordt, 
waarin alle betrokkenen op alle niveaus met elkaar samenwerken, kennis en praktijkervaringen met 
elkaar delen en met elkaar afspraken maken en borgen. 
onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen vraagt om te beginnen om goed onderwijs (on-
derwijsraad, 2010). uit onderzoek (goei & kleijnen, 2009) komt naar voren dat het implementeren 
van interventies het beste kan plaatsvinden met een schoolbrede aanpak. schoolbreed wil zeggen 
dat arrangementen worden uitgerold over de hele school (dus niet alleen in de klas, maar ook op 
de speelplaats en in de kantine) en worden uitgevoerd door alle bij de leerling betrokken actoren. 
al die actoren in en rond school moeten zodanig in stelling gebracht worden dat zij leraren kunnen 
ondersteunen bij het omgaan met gedragsproblemen. onderwijskundig leiderschap speelt daarbij 
een sleutelrol.
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2. EEN INtErActIoNEEL MoDEL  
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gedragsproblemen in de onderwijscontext hebben te maken met het gedrag van leerlingen, maar 
ook met de perceptie van dat gedrag door de leraren. probleemgedrag is niet een absoluut verschijn-
sel waar altijd iedereen op dezelfde manier last van heeft, het is een intersubjectief verschijnsel 
dat ontstaat in de relatie van de leraar met de leerling in de onderwijssetting. het is denkbaar dat 
gedrag dat een leerling vertoont in een onderwijssetting op een heel andere manier gepercipieerd 
wordt dan datzelfde gedrag in een niet-onderwijssetting. het is ook bekend dat gedrag dat in de 
ogen van de ene leraar problematisch is, in de ogen van een andere leraar misschien juist goed te 
hanteren is. 
in dit project gebruiken we het interactiemodel (ook wel transactiemodel genoemd) als model dat 
het gedrag van leerlingen belicht vanuit de relaties in de onderwijscontext. in dit model kunnen 
we aandacht besteden aan de relaties tussen leraren en leerlingen, de context van het onderwijs 
en van de leerlingen en leraren daarbinnen, op de verschijningsvormen van gedrag en de mogelijke 
interventies die er op dit gedrag mogelijk zijn in hun context.
alvorens in te gaan op het model dient bedacht te worden dat de leefwereld van leerlingen breder 
is dan het leven op school: leerlingen komen uit gezinnen, hebben vrienden en vriendinnen, soms 
bijbanen, hobby’s en dergelijke, waarin ervaringen en denkbeelden worden opgedaan en waar 
gevoelens, kennis en vaardigheden worden ontwikkeld. de school is daarmee zeker niet het enige 
en uitsluitende instituut waar opgroeien en opvoeden een plek krijgt. het is wel de enige plek waar 
gestructureerd en verplicht voor alle jongeren aandacht wordt besteed aan pedagogiek en didac-
tiek, met duidelijke, gedefinieerde eindtermen, opbrengsten en resultaten. Voor jongeren sluit het 
ritme, het verplichte karakter, de inhoud en het specifieke aanbod van het onderwijs soms niet aan 
bij de eigen specifieke leefwereld en de daarin ontplooide activiteiten, ervaringen, opgedane kennis 
en belangstelling. het vergt soms aanpassingsvermogen en doorzettingsvermogen van jongeren 
zelf om de twee werelden van binnen en buiten de school met elkaar te verbinden.
in het gedrag van jongeren zitten elementen die soms buiten de school nog wel worden getole-
reerd maar in de onderwijscontext niet. soms zijn jongeren zich daarvan bewust en passen ze hun 
gedrag aan, maar soms is het juist de basis voor provocaties (denk aan petjes, jassen aanhouden, 
enzovoort). conflicten tussen de twee werelden kunnen voor jongeren ook dieper zitten, waarbij de 
normen buiten de onderwijscontext hun consequenties hebben voor gedrag in de onderwijscontext 
(denk aan de hoofddoekjes, maar ook de doorwerking van straatcultuur in de scholen).

 de leraar als verbindende schakel

Voor leraren geldt dat zij, zoals hierboven aangeduid, in hun handelen en interactie met de leer-
lingen het pedagogisch aanbod vormgeven. daarbij zijn zij geen buitenstaanders die van buitenaf 
kunnen reflecteren op het gedrag van leerlingen, maar vormen zij een onderdeel van de groep, de 
klas, waarin de interactie plaatsvindt. Zij zijn verantwoordelijk voor het groepsproces, de aandacht 
voor individuele leerlingen, maar ook voor de te behalen vakdidactische resultaten en opbrengsten. 
het interactieve karakter van lesgeven en de kennis die daarbij gebruikt wordt verwijzen volgens 
Van der wolf & Van beukering (2009) naar pedagogische tact: een alerte, bewuste, weloverwogen 
omgang met leerlingen, maar ook naar vakinhoudelijke deskundigheid. de leraar is degene die de 
verbindende schakel is tussen de leefwereld van jongeren en de systeemwereld van de school. de 
systeemwereld waarin eisen worden gesteld aan het onderwijs naar prestaties op het gebied van 
taal en rekenen, maatschappelijk bewustzijn en burgerzin, met aandacht voor schoolprestaties, 
doorstroom en uitstroom, van pedagogiek en didactiek. eisen die door de overheid worden gesteld 
als basis voor bekostiging. 
in deze complexiteit kan de leraar gebruikmaken van gestructureerde kennis en vaardigheden uit 
zijn opleiding en uit wetenschap en praktijk, maar dat is niet genoeg. de complexe onderwijssitua-
tie vergt meer dan kennis en vaardigheden, het vergt pedagogische tact, creativiteit, humor en per-
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soonlijke zekerheid de situatie aan te kunnen. leraren hebben ‘tacit knowledge’ nodig, verborgen 
kennis van waaruit zij kunnen handelen. de professionaliteit van leraren bestaat voor een belangrijk 
deel uit ‘weten hoe te handelen onder zich niet herhalende omstandigheden’ (Van der wolf & Van 
beukering, 2009). parker J. palmer (palmer, 2007) zegt daarover: “de technieken die ik heb geleerd 
zijn niet verdwenen, maar ze voldoen ook niet. oog in oog met mijn leerlingen is er slechts één bron 
die ik direct tot mijn beschikking heb: mijn identiteit, mijn persoonlijkheid, mijn gevoel van de ‘ik’ die 
lesgeeft – zonder dat kan ik geen gevoel hebben voor de ‘gij’ die leert.”

 andere actoren die een rol spelen

binnen de onderwijscontext spelen meer actoren een rol. de leraar is op zijn beurt onderdeel van 
het lerarenteam, de meeste scholen kennen specialisten voor onderwijsondersteuning en -hulpver-
lening, aangevuld met specialisten van buiten de school voor jeugdzorg en -hulpverlening. ook het 
management van de school is van belang; dat geeft sturing aan de structuur, organisatie en uit-
voering van het onderwijsproces, maar bewaakt bovendien ook uitgangspunten en de visie van de 
school in de cultuur van de school. in feite zijn dit de voorwaarden waarbinnen de leraar zijn werk 
goed kan doen, soms steunend, soms ook wel ingewikkeld en complex.
Zeker als het om gedragsproblemen gaat wordt het complexe systeem op de proef gesteld. te 
beginnen met de leraar, die heeft te handelen naar de leerling. de groep c.q. klas heeft ermee te 
maken, zowel met (de perceptie van) het gedrag en de reactie van de leraar, als met de effectiviteit 
van de interventies die worden ingezet. de collega’s krijgen ermee te maken in de reflectie van 
de leraar, in de afspraken voor vervolg, over opvolging van de geplaatste interventies, enzovoort. 
Zeker als extra expertise ingeschakeld dient te worden, dient er meer te worden gecommuniceerd, 
afgesproken, bewaakt en geëvalueerd. het is van groot belang dat het systeem slagvaardig en op-
lossingsgericht is. in het systeem ligt het gevaar voor bureaucratisering namelijk steeds op de loer. 
gedragsproblemen zijn niet gebaat bij bureaucratische oplossingen die buiten de relatie van de 
leraar met zijn leerling treden, maar oplossingen moeten betekenis krijgen in de relatie zelf. 

 betekenisvolle oplossingen in interactie

in dit project zoeken we naar dergelijke betekenisvolle oplossingen. dit is minder eenvoudig dan 
het op het eerste gezicht lijkt. door ervan uit te gaan dat verstoringen in de relatie door problema-
tisch gedrag in eerste instantie ook in die relatie zelf onderzocht en aangepakt moeten worden, 
wordt de relatie tussen de leraar en de leerling niet-vrijblijvend en krijgen beiden een belang om 
zich in te spannen om de relatie te verbeteren en te optimaliseren. dat vergt een verandering in 
mindset bij de leerling, maar vooral bij de leraar, en uiteindelijk ook in het team van en om de leraar 
en daarmee bij iedereen die in en bij de school betrokken is. 
in de algemene systeemtheorie wordt een mindset wel omschreven als een set assumpties, metho-
des en opvattingen van een individu of een groep individuen die als min of meer vaststaand worden 
beschouwd en zo als leidend voor handelen, keuzes en vaardigheden worden gehanteerd.
hoewel de mindset daarmee een zekere inertie bewerkstelligt in het denken en handelen van 
mensen, is er wel groei in het denken en verandering in de mindset mogelijk. dweck (2008) geeft 
aan dat er een onderscheid is te maken tussen een ‘fixed mindset’ en een ‘growth mindset’. er is 
sprake van een ‘fixed mindset’ als mensen zich afschermen tegen verandering waarin eisen wor-
den gesteld aan persoonlijke groei. bij een ‘growth mindset’ kunnen kennis, talenten, opvattingen 
en vaardigheden zich in de loop van de tijd aanpassen. dweck betoogt dat iedereen uiteindelijk in 
mindset kan veranderen, op elke leeftijd en in elke fase in het leven.
in feite is het onderwijs in belangrijke mate gebaseerd op de assumptie dat de mindset te verande-
ren en beïnvloedbaar is.
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hierbij kan de volgende interactiedriehoek worden gehanteerd die op de interactietheorie is geba-
seerd:

leraar leerling

groep

leiding ouders
schoolomgeving

team zorg

in deze interactiedriehoek wordt gedrag geplaatst in de relatie tussen de leraar en de leerling. 
Verstoring door gedrag krijgt vorm in die relatie en zal ook (zeker in eerste instantie) daar opgelost 
moeten worden. Zoals aangegeven is de groep, de klas, een belangrijk gegeven in de onderwijssitu-
atie die van invloed is op de verstoringen naar aard en omvang, maar ook op de mogelijke oplossin-
gen die kunnen worden aangebracht. 

 de leerling 

problematisch gedrag dat zijn oorsprong vindt in sociaal-medische omstandigheden (adhd, pdd-
Nos, enzovoort) zal een andere benadering vragen dan puberend, provocerend en grensverken-
nend gedrag van tijdelijke aard. in alle gevallen vormt de groep, de klas, de situatie waarbinnen de 
oplossing vorm moeten krijgen. daarmee wordt overigens ook duidelijk dat de mogelijkheden niet 
onbeperkt zijn. het is zeer wel denkbaar dat de beste oplossing gevonden moet worden in het los-
maken van de relatie, door verplaatsing naar buiten de klas, naar andere leraren of naar een andere 
onderwijssituatie (zoals gebeurt in rebound, time-out of plaatsing in cluster 4). de leerling is deel 
van de klas. dat wil niet zeggen dat de klas, en de medeleerlingen in die klas, samenvalt met de 
peergroup buiten de school. in de klas komt de leerling in aanraking met de eisen, opvattingen en 
moraal van de systeemwereld, hetgeen behoorlijk kan botsen met de eisen, opvattingen en moraal 
in de leefwereld van de leerling. in studies over straatcultuur wordt ingegaan op de spanning die 
dit kan opleveren (el hadioui, 2011).

 de leraar

Verstoringen in de relatie tussen de leraar en de leerling (en mogelijk de groep) door problematisch 
gedrag, hebben zoals gezegd van alles te maken met de perceptie van het gedrag door de leraar. 
het intersubjectieve karakter van problematisch gedrag maakt dat wat de ene leraar vervelend en 
lastig vindt, voor de andere leraar best te hanteren is. dat maakt de communicatie over problema-
tisch gedrag dan ook zo bijzonder lastig. bovendien wordt door problematisch gedrag heel vaak 
de persoonlijke integriteit en identiteit van de leraar geraakt, waardoor eigen emoties de boven-
hand kunnen krijgen (“hij haalt het bloed onder mijn nagels vandaan”). door problematisch gedrag 
worden het incasseringsvermogen, de tact, de creativiteit, het oplossend vermogen en de eigen 
persoonlijk kracht, behoorlijk op de proef gesteld (Van der wolf & Van beukering, 2009).
in de relatie heeft de leraar een belangrijke verantwoordelijkheid steeds de afweging te maken, al 
dan niet met hulp, welke interventie geplaatst kan worden die bijdraagt aan de verbetering van de 
relatie, dan wel het wegnemen van de verstoring. het kan gaan om aanpassingen in de didactiek 
(het onderwijsaanbod, de leerstof) of in de pedagogiek (de wijze waarop met de leerling wordt om-
gegaan en de leerling wordt begeleid in persoonlijke groei en ontwikkeling). daarmee is de leraar 
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in belangrijke mate eigenaar van de situatie en verantwoordelijk voor de keuzes die daarin worden 
gemaakt. dat blijft de leraar ook in het geval er trajecten worden ingezet met specialistische onder-
steuning van buitenaf, of zelfs tot tijdelijke plaatsing uit de klas wordt besloten. het gaat volgens 
de interactiedriehoek immers om interventies die erop zijn gericht uiteindelijk verstoringen in de 
relatie weg te nemen, waarvoor de leraar het initiatief moet nemen.

 het team

de leraar in het voortgezet onderwijs is deel van het team dat aan de klas lesgeeft. in het team 
leven opvattingen, normen en waarden die in de mindset wortelen. in de interactiedriehoek is de 
relatie van de leraar met het team dan ook een belangrijke factor. de leraar is in de relatie met de 
leerling en met de groep de vertegenwoordiger van het team, de school en de systemen om de 
school. dit heeft als belangrijke consequentie dat de leraar zich bewust is, dan wel moet zijn, van 
de wijze waarop de keuzes die hij maakt passen in de pedagogische en didactische systemen, waar-
den, normen en opvattingen van de school en die wortelen in de mindset (‘zo doen wij dat in deze 
school’). 
het team kan daarbij helpen reflecteren op de situatie. soms kan een team een goede reflectie 
ook in de weg zitten (‘wat zullen mijn collega’s er wel niet van vinden?’). soms kan het team een 
helpende hand bieden, tips of daadwerkelijke ondersteuning, zowel in de richting van de leerling 
als in de richting van de leraar. soms kan het team gezamenlijke strategieën afspreken (‘deze leer-
ling is gebaat bij positieve feedback’ of ‘deze leerling heeft baat bij een duidelijke structuur’). dat 
de teamleden van elkaar weten en strategieën en interventies ondersteunen en begeleiden is van 
belang, juist omdat in het voortgezet onderwijs leerlingen met meerdere leraren te maken hebben.

 de schoolleiding

de mindset in de school is van groot belang in de opvattingen, waarden, normen en werkwijzen die 
in de school van invloed zijn op de relatie tussen leraren en leerlingen. de sturende kracht van de 
schoolleiding op organisatie en functioneren van het onderwijsproces, maar ook op het functione-
ren van leraren onderling en in de klas is daarbij van groot belang. Zeker als we bedenken dat, zoals 
dweck (2008) betoogt, de mindset geen vast gegeven is maar kan ‘groeien’, kan de schoolleiding 
niet alleen ingrijpen in structuur, werkwijzen en werkprocessen, maar ook in cultuur.
Vooral voor de mate waarin er ruimte in de school is en wordt geboden aan reflectie op het eigen 
handelen en de veiligheid die daarvoor nodig is, is de schoolleiding bijzonder belangrijk.
leidend voor de schoolleiding dient de vraag te zijn: wat hebben leraren nodig om optimaal te 
functioneren in de onderwijscontext, welke vaardigheden, welke werkwijzen, maar ook welke hulp- 
en steunstructuren en samenwerkingsafspraken? bovendien is het van belang dat de schoolleiding 
sterk stuurt op de noodzaak voor communicatie en reflectie. Juist het gegeven dat onderwijs men-
senwerk is, betekent dat er ruimte moet zijn om aandacht te besteden aan de kwaliteit van relaties. 
dat wil niet zeggen dat er in de relatie geen verstoringen mogen optreden. gedragsproblemen 
brengen per definitie verstoringen met zich mee (zie hierboven). gegeven is echter dat verstorin-
gen aandacht behoeven, te beginnen in de relatie tussen de leraar en de leerling in de context van 
de groep en in open gesprek met het team. ook wil dit niet zeggen dat oplossingen alleen kunnen 
met een min of meer ‘beschuldigende vinger’ naar de leraar, het gaat niet om schuld en boete, maar 
om de vraag waar verstoringen vandaan komen en op welke wijze deze kunnen worden weggeno-
men dan wel een plek kunnen krijgen. de schoolleiding is daarvoor als leidinggevende in en verte-
genwoordiger van het systeem medeverantwoordelijk.

 Zorg in en om de school

in en om de school is extra expertise georganiseerd in mensen en organisaties die het onderwijs 
ondersteunen, zowel in didactiek als in pedagogiek. denk bijvoorbeeld aan remedial teachers, 
schoolmaatschappelijk werk, leerplicht en jeugdgezondheidszorg. de mate waarin deze ondersteu-
nend zijn voor met name het onderwijsproces in de klas en daarmee ook individuele leraren in de 
relatie met de groep en individuele leerlingen, is nog wisselend. 
in de interactiedriehoek zijn deze disciplines en expertise van belang, omdat zij in de diagnostiek 
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en bij het vormgeven van interventies ondersteuning kunnen bieden bij verstoringen in de relatie 
door gedragsproblemen. Verder zijn zij van belang in het zoeken naar alternatieven als oplossingen 
in de relatie zelf niet meer kunnen worden aangebracht, maar buiten de groep en reguliere onder-
wijssituatie moeten worden gezocht (bijvoorbeeld door verwijzingen naar rebound, andere scholen 
– waaronder speciaal onderwijs – en indicatiestellingen voor meer gespecialiseerde jeugdzorg en 
-hulpverlening). door deze dubbele verantwoordelijkheid die bij de experts en ondersteuners in en 
om de school is neergelegd, namelijk naar hulpverlening enerzijds en indicatiestelling en verwijzing 
anderzijds, wil de ondersteunende en directe betrokkenheid in en bij de verhouding tussen leraar 
en leerling nog wel eens te weinig aandacht krijgen. Voor menig leraar is de verwijzing naar de in-
terne en externe zorgstructuren vooral het voorportaal voor verwijzingen van leerlingen naar buiten 
de klas gelegen structuren en voorzieningen. terugkoppeling vanuit het Zat (zorgadviesteam) naar 
de leraren, of directe betrokkenheid van leraren bij de bespreking en besluitvorming blijft veelal 
achterwege en loopt vooral via de mentor en/of de zorgcoördinator. 
in de interactiedriehoek is het echter van groot belang dat externe en/of toegevoegde deskundig-
heid onderdeel is van het team en steunend is naar de oplossing van verstoringen in de relatie door 
gedragsproblemen. dit veronderstelt in het model dat het aangrijpingspunt voor diagnose en inter-
venties ook ligt in de groep en aangrijpt op de directe relatie. Verwijzingen waarbij slechts eenzijdig 
wordt ingegaan op gedragsstoornissen bij individuele leerlingen en waarbij als in een soort ‘me-
disch model’ oplossingen voor de individuele problemen worden gezocht en aangebracht, passen 
niet in het model dat in deze interactieve benadering wordt gehanteerd.
dat betekent dat zorg in en om de school verweven dient te zijn met de ondersteuning in het 
primaire proces, ofwel de relatie van de leraar met de groep en de individuele leerlingen, zowel in 
pedagogiek als in didactiek. het voortouw voor signalering, reflectie/diagnostiek en het plaatsen 
van interventies kan daarin alleen bij de leraar liggen. de expertise en deskundigheid in en om de 
school dienen verweven te zijn met het team en vormen een integraal onderdeel van het platform 
waarin leraren reflecteren en waar oplossingen kunnen worden besproken en aangebracht in ver-
binding met het repertoire van de leraar en het team.

 ouders en schoolomgeving

Zoals voor de leerlingen zelf de sociale omgeving in en buiten de school een rol speelt (ouders en 
peergroup), zo speelt ook voor leraren en het team de sociale omgeving een belangrijke rol. daarin 
spelen de ouders als primair verantwoordelijken voor de opvoeding een zeer belangrijke rol. de 
communicatie met ouders over de bevindingen in de relatie met leerlingen is een belangrijk aan-
dachtspunt. deze communicatie kan volgens de interactiedriehoek niet slechts gaan over de leer-
prestaties, maar zal ook moeten ingaan op gedragingen van de leerlingen en de perceptie daarvan 
door de leraren. dit is in veel scholen een lastig punt, niet alleen vanwege de organisatorische con-
sequenties ervan, maar ook de inhoud en de wijze waarop deze communicatie vorm moet krijgen 
blijkt lastig. Niet alle ouders staan open voor kritische gesprekken over gedrag en functioneren van 
kinderen in de onderwijscontext en in de relatie met leraren en medeleerlingen. 
Voorts speelt ook de positie van de leraar binnen het onderwijssysteem een rol. hooggespannen 
verwachtingen, opvattingen, regels, afspraken en meting van opbrengsten spelen een belangrijke 
rol in de mate waarin leraren zich veilig kunnen voelen in het onderwijsproces en in hun relatie met 
de groep en de individuele leerlingen daarbinnen. leraren voelen vaak de ruimte ontbreken om in 
de relatie te investeren bij verstoringen door problematisch gedrag: taakstellingen, inspectietoe-
zicht, ‘de klas mag er niet onder lijden’, enzovoort zijn praktische bezwaren die alternatieven in 
organisatie en functioneren in de weg kunnen staan.
in dat opzicht voelen leraren zich niet vrij om processen en inhoud van didactiek en pedagogiek 
naar believen te wijzigen en aan te passen. er zijn verwachtingen en opvattingen, zowel vanuit het 
onderwijssysteem als vanuit de omgeving, waaraan het onderwijsproces dient te voldoen en hoe di-
dactiek en pedagogiek dienen te functioneren, met alle tegenstrijdigheden, overspannen verwach-
tingen en vooroordelen daarbinnen. onderwijs gaat echter over meer dan cito-scores, de methode, 
opbrengstgericht werken en eindexamencijfers. 
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2.1  Samenhang in veranderingen
in de interactiedriehoek wordt zichtbaar dat al deze factoren van invloed zijn op het vóórkomen van 
gedragsproblemen en de verbinding daarvan in de relatie van de leerling met de groep en de leraar. 
en het benadrukt de noodzaak om oplossingen aan te brengen die ingaan op de verstoring van de 
relatie en die de relatie zelf als aangrijpingspunt hanteren.

in de afgelopen twee jaren is in dit project met vier scholen gewerkt aan de explicitering van de 
interactiedriehoek en de versterking van de werkwijze en samenwerking. hierbij is steeds aandacht 
besteed aan de mindset van de leraren in de teams om gepercipieerde gedragsproblemen te blijven 
benaderen vanuit de relatie met de individuele leerlingen binnen de context van de klas.
op alle in het project betrokken scholen wordt door de leraren en schoolleiding aangeven dat de 
samenwerking in de teams is versterkt, het onderlinge gesprek beter vormt krijgt en ook in de orga-
nisatie versterking is opgetreden, niet in de laatste plaats in relatie tot de leerlingbespreking en de 
zorgstructuur.
in de scholen zijn deze veranderingen aan de orde geweest in de activiteiten (interventies) die op 
de scholen zijn uitgevoerd. daarin zijn verschillende niveaus te onderscheiden, te weten activitei-
ten die zich richten op het handelen van individuele leraren in de klas, op het team als geheel, op 
de sturing en op de organisatie. gaandeweg het project werd het duidelijk dat de interactiedrie-
hoek daarbij heel goed bruikbaar is om de activiteiten, veranderingen en samenhangen zichtbaar 
te maken. in de loop van het project bleek dat de interactiedriehoek op een aantal punten verder 
aangescherpt kon worden.
de constatering dat de leraar in de interactiedriehoek in de relatie met de leerling een analyse 
maakt, reageert en probeert tot oplossingen te komen, stelt eisen aan de vakbekwaamheid van 
de leraar, het reflecterend vermogen en het repertoire dat hij beschikbaar heeft. dat repertoire is 
situationeel, maar verschilt ook tussen personen, omdat het samenhangt met persoonlijkheid, ken-
nis en ervaring, opvattingen, waarden en normen. het is echter niet zo dat dit repertoire slechts 
individueel en situationeel is bepaald.
•	 het repertoire hangt samen met de vakinhoud en de daarbij gehanteerde didactische principes. 

met andere woorden: wat er werkt bij de gymles, is niet altijd toe te passen bij de wiskundeles. 
enerzijds geeft deze samenhang in pedagogisch en didactisch repertoire de leraar houvast in de 
relatie met de leerlingen en de wijze waarop mogelijkheden en reacties kunnen worden ingezet, 
anderzijds brengen de eisen die het vak en de beoogde opbrengsten stellen ook beperkingen 
met zich mee. Zo voelen leraren zich niet geheel vrij in de tijd en ruimte die zij kunnen nemen 
om te investeren in de relatie.

•	 het repertoire dat kan worden ingezet wordt niet alleen bepaald door de individuele leraar  
zelf, maar heeft uiteraard ook met de dynamiek van de gehele groep te maken. de groep kan  
de ervaren problematiek versterken en vergroten, maar kan soms ook worden gebruikt bij de  
oplossing ervan. de relatie tussen leraar en leerling krijgt daarmee altijd vorm in de context van 
de groep als geheel en de dynamiek die daarin plaatsvindt. dat deze groepsdynamiek voor een 
geheel eigen problematiek kan zorgen blijkt uit onderzoeken rond pesten in de klas, zoals door 
Veenstra e.a. (2007) is gedaan. de leraar heeft in de interactiedriehoek dus niet alleen te maken 
met in te zetten repertoire in de individuele relatie, maar ook met repertoire in het licht van 
deze groepsdynamica.

•	 de leraar moet ook de interventies die hij in de klas pleegt afzetten tegen de waarden en  
normen die er in de scholen gelden, tegen de afspraken die er in het team zijn of worden  
gemaakt, tegen de regels die zijn gesteld en de grenzen die zijn getrokken. dit vergt dat de 
leraar zich bewust is van de geldende afspraken en de procedures en processen die in de school 
worden gevolgd. de leraar is daarmee ook in de interactiedriehoek een teamspeler die niet  
alleen namens zichzelf optreedt, maar die een vertegenwoordiger is van het team en de  
opvattingen, normen, waarden, processen en procedures in de school.

in de uitvoering in de scholen blijkt hoe moeilijk het eigenlijk is om de beoogde veranderingen en 
versterkingen in samenhang en structureel aan te brengen. het vigerende onderwijssysteem met 
een nadruk op opbrengstgericht werken, een sterke nadruk op (methode)gestuurde kennisover-
dracht en bijbehorende didactiek, lijkt de noodzaak om aandacht te besteden aan het pedagogi-
sche vakmanschap naar de achtergrond te drukken, zeker in de beleving van de leraren. de geperci-
pieerde gedragsproblemen doen echter ook een sterk beroep op het pedagogisch vakmanschap. de 
interactiedriehoek blijkt daarbij in de scholen waarmee in het project is gewerkt een goed handvat 
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te bieden voor het gesprek over de onderwijskundige én pedagogische principes in de scholen en 
de organisatorische consequenties daarvan. 

2.2  Interventies in school met betrekking tot de preventie 
en aanpak van gedragsproblemen
de interactiedriehoek als hierboven beschreven is niet een statisch model. de relatie tussen de 
leerling en leraar in de onderwijsleersituatie is voortdurend in beweging. de groep, de leerstof zelf, 
de opvattingen en emoties, het humeur: er zijn allerlei factoren die de relatie beïnvloeden en die 
voortdurende alertheid en attentie van de leraar vragen. de reacties, interpretaties en waardering 
van de situatie verschillen ook van moment tot moment. toch levert dit leraren over het algemeen 
geen onoverkomelijke problemen op. leraren ervaren vooral last van externaliserende gedragspro-
blemen, in elk geval meer dan van internaliserende (liljequist & renk, 2007; Van der wolf & Van 
beukering, 2009). 
in de literatuurstudie (goei & kleijnen, 2009) die in opdracht van de onderwijsraad is uitgevoerd 
komt men op basis van onderzoeken tot de conclusie dat de aanpakken en interventies die lera-
ren naar eigen zeggen hanteren in de omgang met leerlingen met gedragsproblemen echter niet 
gevarieerd en uitgewerkt zijn. er zit weinig samenhang in en ze worden over het algemeen niet 
planmatig of systematisch ingezet. leraren beschikken bij het omgaan met gedragsproblemen over 
een beperkt repertoire. 

om tot een pedagogisch klimaat te komen op basis van een interactionele benadering moet er 
gewerkt worden aan versterking op alle drie niveaus: de professionaliteit van de leraar, het team 
en de school als geheel, waaronder de zorg in de school en het management. Verschillende onder-
zoeken geven aan dat bij het omgaan met gedragsproblemen een schoolbrede en gelaagde aanpak 
het meest effectief is (goei & kleijnen, 2009). een dergelijke aanpak heeft niet alleen betrekking 
op het microniveau in de klas, maar ook op het niveau van het team, de schoolorganisatie en de 
onderwijszorgstructuur.

 de leraar

de onderwijsraad (2010) geeft aan dat preventie en aanpak van gedragsproblemen staat en valt 
met een positieve, actieve grondhouding, de relatie tussen leraar en leerling en het kunnen omgaan 
met verschillen. Verder moeten leraren goed kunnen observeren en in staat zijn tot reflecteren 
op de redenen voor het probleemgedrag. ook zijn leerlingen erbij gebaat als leraren planmatig 
werken aan gedragsverandering. daarnaast is een constructieve samenwerking tussen ouders en 
school van groot belang bij de aanpak van gedragsproblemen (wetenschappelijke raad voor het 
regeringsbeleid, 2009). de voorbereiding op de rol van leraren als professionals in het omgaan met 
gedragsproblemen start in de opleiding en zal verder (schoolbreed) door actieve toe-eigening in 
een krachtige omgeving vooral zijn beslag moeten krijgen (goei & kleijnen, 2009).

 het team

leraren maken deel uit van een team en een schoolorganisatie. de mate waarin leraren zich ge-
steund zien door collega’s en management bepaalt mede hun handelen. het pedagogisch beleid 
van een school en het onderwijskundig leiderschap zijn van invloed op wat de leraar in de klassen-
praktijk kan realiseren (marzano, 2003). onderzoek (Van haren e.a., 2008) laat zien hoe nodig het 
is om in het team een eenduidige lijn aan te brengen in het handelen. 

 de school

onderwijs wordt door leraren gegeven vanuit het team en binnen de context van de school, met 
alle ondersteuning, faciliteiten en specifieke arrangementen, die daar zijn georganiseerd waarop le-
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raren kunnen terugvallen en die zij kunnen benutten in de relatie met leerlingen. Voor veel ‘specia-
listen’ in de omgeving van de klas en de school betekent dit ook een rolverandering. Van hen wordt 
verwacht dat zij minder de rol van verwijzer en hulpverlener vervullen en sterker moeten inzetten 
op het versterken van de professionele rol van leraren en het versterken van de relatie tussen de 
leraar en de leerlingen. 

 de interactiedriehoek verder aangescherpt

op grond van deze dynamische samenhang kan de interactiedriehoek verder worden aangescherpt.
in de eerste plaats wordt de inhoud van de relatie, de pijlen, tussen de onderdelen van de driehoek 
vooral bepaald door opvattingen, normen en waarden, regels en afspraken, waaruit een gezamen-
lijke pedagogiek en didactiek voortvloeit. dit ligt eigenlijk als een basis onder het gehele model. 
het is belangrijk dat in de school aandacht wordt besteed aan het delen van opvattingen en het 
schetsen van de samenhang.
in de tweede plaats blijkt de samenhang tussen de onderdelen sterk te kunnen wisselen. het maakt 
uit of in een school wordt gewerkt met een hecht team, waar een zekere traditie bestaat om erva-
ringen, kennis en opvattingen te delen, of dat dat ontbreekt. Voorts blijkt dat deze ‘tradities’ kun-
nen veranderen, zoals uit het onderzoek bleek, op grond van veranderingen in mindset en handelen 
en opvattingen daarover. 
in termen van de interactiedriehoek betekent dit dat de afzonderlijke onderdelen van elkaar af en 
naar elkaar toe kunnen bewegen, met alle consequenties voor de werkprocessen van dien (overleg, 
afstemming, samenwerking, procedures, regels en afspraken). soms bevorderen de processen de 
verschuivingen die worden gewenst, soms werken die de veranderingen tegen.

in een veranderde situatie van de verschillende actoren zou de interactiedriehoek er als volgt uit 
kunnen zien:

team

leraar leerling

groep

leiding

zorg

ouders
schoolomgeving

dit is een model waarin de actoren meer naar elkaar toe schuiven en elkaar zelfs gedeeltelijk kun-
nen gaan overlappen.
het schuiven vindt plaats op grond van de wijze waarop de samenwerking in de school anders 
wordt georganiseerd. immers, als de leraar z’n interactie meer wil afstemmen met collega’s en in 
overeenkomst wil brengen met de pedagogische en didactische inzichten in het team en de school, 
zal er een andersoortig en meer inhoudelijke en frequente uitwisseling tussen de leden van het 
team moet gaan ontstaan, zodanig dat de leraar zich gesteund voelt in de relatie met de leerlingen. 
in de interactiedriehoek zien we dan overlap tussen de actoren ontstaan.
Voor de zorgstructuur geldt dit ook. op het moment dat deze niet buiten het proces in de klas blijft 
staan maar daarin een rol gaat spelen, schuift de actor ‘zorg’ in de richting van de relatie tussen 
leraar en leerling. op het moment dat vanuit de zorgstructuur ondersteuning tot in de klassensitu-
atie wordt verleend, gaan ook deze actoren overlappen.

in het project is gebleken dat de sturing op het proces van groot belang is. de schoolleiding kan het 
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proces aanzwengelen en gaande houden, of de aandacht weg laten lopen. Niet alleen in de struc-
tuur en organisatie zijn ingrepen en maatregelen nodig om de interactiedriehoek tot z’n recht te 
laten komen, ook in het organiseren van het gesprek en het delen van opvattingen en ervaringen 
speelt de schoolleiding een belangrijke rol. Zoals de aanschaf van een methode belangrijk is, is ook 
het delen van de opvatting over de didactiek en pedagogiek van de onderwijspraktijk in de school 
belangrijk. uit de gesprekken en het groepsgesprek blijkt echter dat schoolleiding en leraren het 
niet altijd makkelijk vinden om in samenhang woorden te geven aan hetgeen dat wordt beoogd en 
is het niet makkelijk om de consequenties praktisch te benoemen en uit en door te voeren.

hieronder een voorbeeld van hoe de verschuivingen tussen de actoren in de interactiedriehoek 
zouden kunnen worden benoemd.

Relatie
team - leraar team

leraar

De leraar is koning  
in eigen klas

team

leraar

Van elkaar leren

team

leraar

Elkaar ondersteunen

team

leraar

Samen handelen

Mindset Leraren bepalen zelf 
hoe ze handelen in 
de klas. Hun collega’s 
zijn verantwoorde-
lijk voor hun eigen 
onderwijs. 
Als het schoolaan-
bod niet past, dan 
moet de leerling naar 
een andere school.

Leraren zijn be-
nieuwd hoe anderen 
omgaan met lastig 
gedrag in de klas. 
Die anderen mogen 
ook aan hen vragen 
hoe zij omgaan met 
gedragsproblemen.

Leraren onderken-
nen hun eigen kwa-
liteiten en beperkin-
gen. Zij willen leren 
van hun collega’s en 
accepteren de steun 
van de ander. Ze 
willen aangesproken 
worden op de wijze 
waarop ze omgaan 
met leerlingen en 
willen anderen daar 
ook op aan kunnen 
spreken.

In de omgang met  
gedragsproblemen 
handelen leraren 
namens het team.  
Dit is niet vrijblij-
vend. Als het bij een 
collega niet goed 
loopt, is het mede 
een verantwoorde-
lijkheid van de an-
dere leraren om daar 
iets aan te doen.

Handelen Mentoren maken 
handelingsplannen 
voor leerlingen.  
De leraren voeren de 
afspraken die hieruit 
voortvloeien in de 
lessen uit.

De afspraken over in-
dividuele leerlingen 
worden besproken in 
het team.

De afspraken over 
groepsplannen en in-
dividuele leerlingen 
worden besproken 
in het team, waarbij 
men is gericht op 
een gezamenlijke, 
eenduidige aanpak. 
Leraren doen aan 
intervisie.

Gedragsproblemen 
worden gezamenlijk 
aangepakt. Alle lera-
ren nemen initiatief 
en vragen feedback. 
Er is intervisie en 
supervisie.

Organisatie & beleid rapportvergaderin-
gen en leerlingbe-
sprekingen staan in 
het teken van het 
signaleren van ge-
dragsproblemen.
teamoverleg staat in 
het teken van infor-
matie, organisatie en 
afstemming tussen 
thuis, zorg en school. 

tijdens rapportver-
gaderingen, leer-
lingbesprekingen en 
ingelast teamoverleg  
worden individu-
ele leerlingen of 
moeilijke klassen 
besproken, waarbij 
ook afspraken wor-
den gemaakt over de 
aanpak daarvan. Le-
raren en zorgprofes-
sionals geven elkaar 
tips en spreken een 
aanpak af.

Er vindt regelmatig 
teamoverleg plaats, 
waar de ervaren ge-
dragsproblemen, de 
monitoring daarvan 
en het pedagogisch-
didactisch handelen 
op tafel komen ten 
dienste van de eigen 
(team)professionali-
sering.

Er is sprake van een 
lerende organisatie. 
De medewerkers 
zijn flexibel en kun-
nen snel inspelen 
op veranderende 
omstandigheden. 
binnen de teams zijn 
leraren gezamenlijk 
verantwoordelijk 
voor de leerlingen 
die onder hen vallen. 
Men spreekt elkaar 
aan en neemt eigen 
initiatief op het 
niveau van de klas en 
van het team.

in de praktijk met de scholen die bij het project betrokken zijn, bleek het opstellen van deze ‘rubrics’ 
behulpzaam te zijn om mogelijke en gewenste verschuivingen te benoemen en te delen, om zo  
gezamenlijk toe te werken naar een gerichte preventieve aanpak van ervaren gedragsproblemen.  
de drie rubrics van de drie actoren rondom de leraar zijn te vinden op pagina 35 t/m 37.
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 2.3  De interactionele benadering in het onderwijs
in dit project is er met vier scholen gewerkt om vanuit de interactiedriehoek tot versterking van 
de handelingsbekwaamheid van leraren in de scholen te komen, vanuit de veronderstelling dat 
een meer interactionele mindset en meer interactioneel handelen de gepercipieerde en feitelijke 
gedragsproblemen zouden doen afnemen.
in de gesprekken en in het groepsgesprek geven de leraren aan dat er inderdaad veranderingen zijn 
opgetreden, in de mindset, in het handelen en in de samenwerking en organisatie. belangrijk is dat de 
leraren de eigen rol in de relatie nadrukkelijker zijn gaan benoemen. er wordt meer samengewerkt, de 
leerlingbesprekingen beperken zich niet meer alleen tot bespreking van de behaalde resultaten en in 
de zorgstructuur wordt nadrukkelijker nagedacht over ondersteuning van het proces in de klas. 
omgaan met verschillen – in passend onderwijs een belangrijk element – doet een sterk beroep 
op leraren om verschillen tussen de leerlingen te signaleren en in het didactisch en pedagogisch 
repertoire rekening te houden met deze verschillen. de interactionele benadering benadrukt dat 
de leraar deze verschillen benoemt vanuit de relatie die hij met de leerlingen heeft en dat de leraar 
ook handelt binnen deze relatie en binnen de context van de groep/klas. de leraar ‘kent’ immers zijn 
leerlingen en reageert vanuit deze kennis. het project laat zien dat op didactisch vlak de leraren 
duidelijk(e) opvattingen en repertoire hebben over hoe de lessen zouden moeten verlopen, in aan-
geboden lesstof, in werkvormen en in klassenmanagement. moeilijker wordt het op het moment dat 
leerlingen in de klas de grenzen opzoeken en problematisch gedrag vertonen, waarbij een beroep 
wordt gedaan op de pedagogische vaardigheden van de leraar. met name de wederkerigheid in de 
relatie en de opgetreden verstoring geeft voor leraren, zo blijkt in de gesprekken, een nieuw per-
spectief dat ook nieuwe wegen in de oplossing ervan mogelijk maakt.

de interactionele benadering, zo blijkt uit het project, wordt echter niet vanzelf een succes.
•	 de mindset blijkt wel degelijk te beïnvloeden. in de scholen zijn de leraren anders gaan denken 

over gedragsproblemen. het blijkt echter niet makkelijk om hieraan woorden te geven. het helpt 
als hier in het team (intervisie) aandacht aan wordt gegeven. opvallend daarbij is dat leraren 
aangaven in de eigen mentorlessen er beter in te slagen de uitgangspunten van de interactio-
nele benadering toe te passen, dan in de reguliere ‘vaklessen’. de druk van het systeem en de 
gangbare praktijk om resultaten te boeken gedefinieerd vanuit de lesstof is hieraan zeker debet. 
Niet alleen in de mindset maar ook in het handelen zijn veranderingen te bereiken, maar leraren 
moeten wel het belang zien en de verantwoordelijkheid voelen (voor de ‘eigen’ kinderen en de 
mentorklas wel, voor de gewone klas minder).

 Veel leraren beschikken over de impliciete vaardigheden (‘tacit knowledge’) om vorm te geven 
aan de interactionele benadering, maar het is niet vanzelfsprekend. de nadruk op de leerstof en 
de didactiek, op het behalen van cijfers en op orde houden (klassenmanagement), maakt dat het 
belang van de relatie ondergeschikt wordt en de vaardigheden en de tijd en ruimte gaan ontbre-
ken om in de relatie tot adequate interventies te komen en tot oplossingen voor gepercipieerde 
verstoringen in de relatie. de ‘pavlov-reactie’ om het probleem geheel en alleen bij de leerling te 
leggen en het eigen aandeel te ontkennen, blijkt uit het gegeven dat op de scholen het mecha-
nisme van leerlingen de klas uit sturen gemeengoed is geworden. om de mindset en het hande-
len meer structureel in de school toe te passen, is nodig dat in het team de interactiedriehoek 
wordt geaccepteerd en op z’n consequenties wordt besproken en onderhouden, zowel naar de 
individuele vaardigheden, als in de samenwerking en onderlinge ondersteuning.

•	 Voor de onderlinge verhouding binnen de organisatie en het functioneren van leraren, team en 
zorgstructuur, is sturing en betrokkenheid van de schoolleiding essentieel. de interactionele 
benadering heeft consequenties voor het werken in het team, voor de bekwaamheid en het kun-
nen van de individuele leraren, voor de betrokkenheid bij elkaar van de leraren onderling, en op 
het functioneren van de zorgstructuur en de ondersteuning naar de leraren in de klas en in de 
relatie met de leerlingen. de schoolleiding dient de condities voor de interactionele benadering 
aan te brengen, met aandacht voor scholing en ondersteuning van individuele leraren, voor de 
samenwerking in het team, voor het organiseren van ondersteuning voor de leraar in zijn relatie 
met leerlingen. bij het voortdurend scherp houden van alle betrokkenen, het geven van woorden 
in de reflectie op het handelen en aan te brengen oplossingen vanuit de relatie, kan de school-
leider niet worden gemist. dit onderwijskundig leiderschap dient de interactionele benadering 
in de school scherp te houden en verder uit te bouwen. leraren kunnen een interactionele 
benadering niet alleen en op zichzelf vormgeven.
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•	 de belangrijkste aanpassing in de school die nodig is om structurele verandering in mindset 
en handelen te bereiken, ligt in de wijze waarop consistent en consequent in de school wordt 
gewerkt aan de interactionele benadering. in termen van de interactiedriehoek, gaat het er niet 
alleen om dat de actoren verschuiven, maar ook dat deze zodanig schuiven dat het belang van 
de relatie van de leraar met de leerling wordt erkend en uitgangspunt is voor het handelen en 
als zodanig ook wordt geborgd.

 deze noodzaak kan het beste worden geïllustreerd aan de hand van de traditionele werking 
van de zorgstructuur in de scholen. het simpele feit dat leerlingen vanuit problematisch gedrag 
naar de zorgcoördinator worden verwezen, die vervolgens op grond van de kenmerken van het 
gedrag en de houding van de leerling tot een eigen definiëring van het probleem, de diagnos-
tiek en een voorstel voor behandeling komt, ontkent de relevantie van de relatie van de leerling 
met de leraar en de klas. in de interactionele benadering zijn gedragsproblemen gedefinieerd en 
slechts dan relevant als ze optreden in de relatie tussen leerling en leraar in de context van de 
klas en zullen ze ook altijd in dat licht moeten worden besproken en behandeld. in de scholen 
die deelnamen aan het project betekende dat een herdefiniëring van de interne zorgstructuur 
en de werking ervan.
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3. MAtErIALEN EN INstrUMENtEN   
 oM EEN INtErActIoNELE  
 bENADErING voor  
 GEDrAGsprobLEMEN vorM  
 tE GEvEN op scHooL

dit hoofdstuk bevat de materialen die zijn gebruikt, ontwikkeld en aangepast binnen het project om 
gedragsproblemen te verminderen.
•	 in paragraaf 3.1 worden de theoretische onderbouwing en de gebruikte interactionele  

benadering om gedragsproblemen te verminderen uit hoofdstuk 1 en 2 samengevat.
•	 in paragraaf 3.2 staan de relaties tussen de drie actoren (team, leiding en zorg) ten opzichte  

van de leraar centraal. hoe kunnen deze drie actoren de leraar ondersteunen met de gedrags-
problemen die hij ervaart in de klas? 

•	 in paragraaf 3.3 staan allerlei instrumenten die de school kan inzetten om gedragsproblemen  
te verminderen. bij elk instrument staat beschreven hoe dit instrument ervoor kan zorgen dat 
de interactionele benadering in de school wordt versterkt.

3.1  De piramide van Pavlov: populaire samenvatting  
van de theoretische onderbouwing

in Nederland zijn de afgelopen jaren steeds meer leerlingen doorverwezen naar het speciaal onder-
wijs. als je schoolleiders en leraren vraagt waarom dit zo is, noemen ze gedragsproblemen vaak als 
dé reden waarom ze hun leerlingen niet meer binnen boord kunnen houden. 99% van alle leraren 
loopt in de praktijk van alledag tegen gedragsproblemen aan. het blijkt dat leraren bij 20% van de 
leerlingen gedragsproblemen ervaren en ze vinden 8% van de leerlingen zelfs zeer problematisch!1 

er gaat dan ook veel lestijd verloren aan het in toom houden en disciplineren van de leerlingen. tijd 
die afgaat van het eigenlijke werk: het laten slagen van de kinderen. dit is niet alleen zonde van de 
tijd; herhaalde straf en waarschuwingen zorgen ook voor een verwijdering tussen de leraar en de 
leerling. en een slechte relatie met leerlingen is weer een van de grootste stressfactoren voor een 
leraar. 
Veel moeten straffen en waarschuwen leidt tot een lagere zelfwaardering bij de leraar. die slaagt er 
zo immers niet in zijn ambitie in het onderwijs waar te maken. het gevolg is dat zijn inzet en moti-
vatie dalen, dat hij minder geduld en optimisme toont en dat hij op zoek gaat naar manieren om zo 
min mogelijk met bepaalde leerlingen te maken te hebben.2 

1 Amsing, M. & sontag, L. (2012). ‘wie heeft er hier een probleem? Gedragsproblemen in het voortgezet onderwijs onderzocht 
vanuit een interactionele benadering.’ Den bosch: Lpc

2 wolf, k. van der & beukering, t. van (2009). ‘Gedragsproblemen in scholen. Het denken en handelen van leraren.’ Leuven/
Den Haag: Acco
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terug naar de cijfers: 10% van de schoolgaande jeugd verlaat het voortgezet onderwijs zonder 
diploma. en nog eens 10% doet examen op een lager niveau dan hen werd geadviseerd op basis van 
de cito-score.3 te vaak zijn gedragsproblemen de oorzaak van deze uitval en afstroom. de vraag is 
dus: hoe verminderen we de gedragsproblemen in het onderwijs?
de bestaande aanpak is vooral gericht op scholing of training van leraren, scherper diagnosticeren, 
een verscherpt aannamebeleid en/of meer verwijzing naar het speciaal onderwijs of de derde-
lijnszorg. deze maatregelen om gedragsproblemen in het onderwijs te verminderen lijken niet te 
werken: bijna elke leraar ervaart de leerlingen als steeds lastiger.

Vandaar dat scholen en onderzoekers op zoek gaan naar theorieën en praktijken die wél werken.  
Zo is de ‘piramide van pavlov’ ontstaan. aan dit model liggen de volgende inzichten en mogelijk-
heden die leiden tot een preventieve aanpak van ervaren gedragsproblemen ten grondslag:
•	 het medische model is in de westerse wereld eeuwenlang de gangbare manier van denken  

geweest: degene die ziek is wordt gediagnosticeerd en er wordt een medicijn of behandeling 
uitgeschreven. ook voor gedragsproblemen op scholen geldt dit: leerlingen die problemen  
geven worden via dsm-5-criteria gescreend en beoordeeld. de leerlingen krijgen individuele of  
groepsbehandelingen en soms ook medicijnen. leraren krijgen vervolgens cursussen om om te 
kunnen gaan met de adhd’ers en pdd-Nos’ers in de klas. de laatste jaren zie je een kentering 
in dit denken. bij steeds meer leerlingen blijkt ‘iets mis’ en het geeft de leraren nauwelijks  
handvatten om beter met het gedrag om te gaan. erger nog: de diagnose wordt vaak als excuus 
gebruikt om niet te handelen. de nieuwste inzichten geven aan dat de meeste gedragsproblemen 
zich specifiek voordoen in de interactie tussen leraar en leerling en ook daar opgelost kunnen 
worden. de leraar heeft veel invloed op het gedrag en is als eerste aan zet voor de preventie en 
aanpak van gedragsproblemen. deze benadering wordt de interactieve benadering genoemd.

•	 Veel leraren schieten bij gedragsproblemen in een geconditioneerde reflex van vechten of 
vluchten. in 1915 deed ivan pavlov hier onderzoek naar. Volgens pavlov heeft iedereen een soort 
alarmbel die bepaald gedrag in gang kan zetten. Voor leraren zijn dat vaak gedragsproblemen. 
elke leraar ervaart bij een ander type gedrag deze reflex: de ene leraar schiet in de reflex bij  
brutaal gedrag, de andere bij een explosieve leerling of een leerling met een slechte werkhouding.

•	 ieder mens (en dus ook de leraar) zoekt vanuit nieuwsgierigheid naar een manier om zichzelf 
maximaal te ontwikkelen. abraham maslow deed vorige eeuw onderzoek naar hoe mensen 
trachten te komen tot maximale zelfontplooiing. hij bracht dit samen in een piramide met 
daarin de opklimmende behoeften van de mens. Veel leraren ervaren het gebrek aan deze  
groei in de vorm van carrièremogelijkheden binnen het leraarschap als knellend. de recente  
mogelijkheid om ook als leraar te klimmen in lc- en ld-functies biedt mogelijkheden om te 
groeien in pedagogisch, didactisch en collegiaal vakmanschap, omdat het nu ondersteund,  
gezien en betaald wordt. 

we onderzochten hoe we gedragsproblemen in het onderwijs substantieel konden verminderen. 
een integrale benadering voor op de werkvloer leidde tot minder ervaren gedragsproblemen. een-
voudig, maar het vraagt om een mindshift, een verschuiving in denken en doen. de ‘piramide van 
pavlov’ werkt heel eenvoudig met vier stappen en gaat ervan uit dat je als leraar altijd als eerste 
aan zet bent als je een gedragsprobleem tegenkomt.
1. stap 1. bedenk dat een boze leerling een kind is dat boos is. Niets meer en niets minder. deze 

leerling zendt een boodschap uit, u als leraar signaleert dat. schiet dus niet in een pavlov-reac-
tie: de reflex van de tegenaanval of de vlucht. de kunst is om erbij te blijven, te (blijven) obser-
veren en van daaruit professioneel te handelen. 

2. stap 2. ga na welke behoefte deze leerling heeft. wat heeft deze leerling nodig om uit zijn boos-
heid te komen? denk aan duidelijke grenzen, een luisterend oor of misschien even een time-out. 
de vraag die u zich als leraar moet stellen blijft: wat heeft deze leerling van mij nodig om zich 
verder te ontwikkelen? ook de leerling die u het bloed onder de nagels vandaan haalt! 

3. stap 3. als u als leraar niet meer weet hoe u deze leerling kunt bewegen tot ander gedrag, is 
er hulp. hulp van collega’s, van de schoolleiding en van de zorgprofessionals in de school. het 
hoort bij de taak van de leraar om zelf die hulp te vragen, als hij die nodig heeft. de vraag is dan 
niet meer: wat heeft de leerling nodig?, maar: wat heb ik, als leraar nodig om deze leerling te 
kunnen ondersteunen? 

 

3 cbs (2009). ‘studievoortgang in het voortgezet onderwijs.’ In: sociaaleconomische trends 4e kwartaal, 20-28
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4. stap 4. het team, de schoolleiding en de zorgprofessionals zijn aan zet om u als leraar ook 
werkelijk te ondersteunen. Zij organiseren deze hulp en monitoren wat er bij de leerlingen en 
de leraren leeft en welke gedragsproblemen zich voordoen. en zij reflecteren dus ook op wat ze 
zelf doen aan het verminderen van gedragsproblemen. 

het klinkt eenvoudig, maar de praktijk is natuurlijk weerbarstig. 
de schoolleiding speelt in dezen een cruciale rol. Zij moet de ‘guts’ hebben om deze houding en dit 
gedrag te eisen van de leraren, en de school zo te organiseren dat de leraar ook werkelijk de hulp 
krijgt die hij verdient, om zich bewust te worden van zijn pavlov-reacties. maar als het lukt kunnen 
leraren met deze inzichten uiteindelijk weer met meer plezier lesgeven, ofwel zich ontwikkelen om 
hun eigen ’top van maslow’ en die van de leerling te bereiken.
de schoolleiding dient ervoor te zorgen dat de verschillende actoren (team, leiding en zorg) zich 
naar de leraar toe bewegen om in gezamenlijkheid de verantwoordelijkheid te nemen in het voorko-
men van, dan wel beter omgaan met, gedragsproblemen in de klas. 
•	 de collega’s van het team zijn niet alleen verantwoordelijk voor wat er in hun eigen klas gebeurt, 

maar zijn er om er samen voor te zorgen dat in alle klassen een goede werksfeer heerst. 
•	 de zorgprofessionals, die eerst met de individuele zorgleerlingen apart werkten, komen nu 

vooral bij de leraren in de klas om samen te onderzoeken wat wél werkt bij een leerling.
•	 de schoolleiding, die eerst bepaalde welke scholing het team moest volgen, geeft de leraar en 

het team nu de kaders, de doelen en de ruimte om dat te bereiken.
 

leraar leerling

groep

leiding

team zorg

in de volgende paragraaf worden meer woorden gegeven aan hoe deze relatie tussen de drie acto-
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ren (team, leiding en zorg) en de leraar eruit kan zien. een school of team kan hiermee analyseren 
hoe die relatie op dit moment is, wat nodig is om de gedragsproblemen echt te verminderen en 
vervolgens hoe je daar kan komen. 

de tijd dat leraren koning in eigen klas konden zijn is voorbij. goed onderwijs maak je met elkaar. 
lastige leerlingen zijn niet alleen maar lastige leerlingen, maar leerlingen die de leraren als team 
heel erg nodig hebben. met de ‘piramide van pavlov’ lukt het de leraar om, samen met het team, de 
schoolleiding en de zorgprofessionals, een passend antwoord te bieden op ervaren gedragsproble-
men. 

3.2  Rubrics: de relatie van de verschillende actoren (team, 
leiding en zorg) ten opzichte van de leraar in de klas

in de vorige paragraaf is onderbouwd dat het team, de schoolleiding en de zorgprofessionals 
‘dichter op de huid’ van de leraren dienen te kruipen om hen te ondersteunen in hun interactieve 
benadering en daarmee de gedragsproblemen te verminderen.

hieronder worden in rubrics woorden gegeven aan die relatie: hoe zien de mindset, het handelen 
en de organisatie eruit als de betreffende actor (team, schoolleiding en zorgprofessional) steeds 
dichter naar de leraar in de klas beweegt? de school kan op verschillende manieren de rubrics 
inzetten:
•	 Zelf woorden geven aan die relatie zoals die past binnen de ontwikkelingen van de eigen school: 

neem dan alleen het format van deze rubrics en vul de rest zelf in.
•	 de rubrics gebruiken als analysemodel: laat dan leraren, zorgprofessionals en de schoolleiding 

aangeven waar de school op dit moment staat.
•	 als groeimodel: laat dan leraren, zorgprofessionals en/of de schoolleiding aangeven waar  

de school op moment x staat om passend onderwijs vorm te kunnen geven en de gedrags- 
problemen te verminderen.

•	 als er verschil is tussen ‘waar staan we nu’ en ‘waar willen we naartoe’ kunnen deze rubrics  
een weg wijzen hoe er te komen.

in de rubrics wordt naar diverse instrumenten verwezen verderop in deze publicatie.  
er wordt verwezen naar de volgende instrumenten die na de rubrics zijn uitgewerkt:

1 monitoring gedragsproblemen 
2 leerlingbesprekingen 
3 signalering gedragsproblemen 
4 plan van aanpak
5 sociogram en groepsplan
6 individueel handelingsplan
7 intervisie
8 Vragenlijst leraren naar ervaren gedragsproblemen
9 Vragenlijst leerlingen naar ervaren gedragsproblemen 
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Relatie
schoolleiding - 
leraar

leiding

leraar

De leraar is koning  
in eigen klas,  
de schoolleiding heer  
en meester in de school

leiding

leraar

De schoolleiding  
organiseert

leiding

leraar

De schoolleiding  
faciliteert

leiding

leraar

De schoolleiding  
schept kaders

Mindset Gedragsproblemen in de 
klas vallen primair onder 
de verantwoordelijk-
heid van de individuele 
leraar. De leraar bepaalt 
hoe te handelen.

Gedragsproblemen in de 
klas vallen primair onder 
de verantwoordelijkheid 
van de leraar. Als leer-
lingen of klassen door 
meerdere leraren als 
problematisch worden 
ervaren, wordt het een 
teamkwestie waarin 
de teamleiding een rol 
heeft.

De schoolleiding biedt 
ruimte en faciliteert 
individuele leraren en 
teams zo, dat ze verant-
woordelijkheid kunnen 
nemen voor de aanpak 
van gedragsproblemen 
op individueel en team-
niveau.

De schoolleiding stuurt 
op verantwoordelijkheid 
nemen voor het signa-
leren en aanpakken van 
gedragsproblemen.

Handelen De schoolleiding treedt 
op als er sprake is van 
excessieve situaties en 
neemt maatregelen om 
dit op te lossen m.b.t. de 
leerling en/of de leraar. 

De schoolleiding weet 
uit de wandelgangen, 
teambesprekingen en  
gesprekken met de leraar 
waar gedragsproblemen 
worden ervaren, en 
spreekt daarover met de 
leraar of het team. Allen 
dragen oplossingen aan.

De schoolleiding volgt 
actief de door leraar en 
team ervaren gedrags-
problemen. Er is een 
cyclische aanpak voor 
verbetering op team- en 
leraarniveau.

Leraar en team  
monitoren (1) (8) (9) eigen 
gedrag op basis van een 
kader (gebaseerd op de 
visie van de school).  
Er is een overleg- en ge-
sprekkencyclus waarin 
over deze observaties 
wordt gesproken; ge-
sprekken monden uit in 
een plan van aanpak (4).

Organisatie & beleid De leraar is verantwoor-
delijk voor het reilen  
en zeilen in de klas. 
wanneer er sprake  
is van excessieve  
gedragsproblemen, 
zorgt de schoolleiding 
dat de leraar ontlast 
wordt.

De schoolleiding 
organiseert structuren 
om overleg te voeren. 
wanneer er sprake is 
van gedragsproblemen, 
is de schoolleiding 
gesprekspartner voor 
de individuele leraar en 
het team.

De schoolleiding biedt 
ruimte en faciliteert 
teams. Daarnaast 
brengt de schoolleiding 
de acties en sancties 
van individuele lera-
ren en teams in beeld (1).

De schoolleiding geeft 
resultaatafspraken (1) 
en kaders (voor acties 
en sancties in de klas) 
waarbinnen de teams 
dienen te opereren.

MAtErIALEN EN INstrUMENtEN
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Relatie
team - leraar team

leraar

De leraar is koning  
in eigen klas

team

leraar

Van elkaar leren

team

leraar

Elkaar ondersteunen

team

leraar

Samen handelen

Mindset Leraren bepalen  
zelf hoe ze handelen in 
de klas. Hun collega’s 
zijn verantwoordelijk 
voor hun eigen onder-
wijs. 
Als het schoolaanbod 
niet past, dan moet de 
leerling naar een andere 
school.

Leraren zijn benieuwd 
hoe anderen omgaan 
met lastig gedrag in de 
klas. Die anderen mogen 
ook aan hen vragen hoe 
zij omgaan met gedrags-
problemen.

Leraren onderkennen 
hun eigen kwaliteiten en 
beperkingen. Zij willen 
leren van hun collega’s 
en accepteren de steun 
van de ander. Ze willen 
aangesproken worden 
op de wijze waarop ze 
omgaan met leerlingen 
en willen anderen daar 
ook op aan kunnen 
spreken.

In de omgang met  
gedragsproblemen han-
delen leraren namens 
het team. Dit is niet vrij-
blijvend. Als het bij een 
collega niet goed loopt, 
is het mede een verant-
woordelijkheid van de 
andere leraren om daar 
iets aan te doen.

Handelen Mentoren maken han-
delingsplannen (6) voor 
leerlingen. De leraren 
voeren de afspraken die 
hieruit voortvloeien in 
de lessen uit.

De afspraken over 
individuele leerlingen 
worden besproken in 
het team.

De afspraken over 
groepsplannen (5)  
en individuele leerlin-
gen (6) worden bespro-
ken in het team, waarbij 
men is gericht op een 
gezamenlijke, eenduidi-
ge aanpak. Leraren doen 
aan intervisie (7).

Gedragsproblemen 
worden gezamenlijk 
aangepakt (4). Alle 
leraren nemen initiatief 
en vragen feedback. 
Er is intervisie (7) en 
supervisie.

Organisatie & beleid rapportvergaderingen 
en leerlingbesprekin-
gen (2) staan in het teken 
van het signaleren van 
gedragsproblemen (3).
teamoverleg staat in het 
teken van informatie, 
organisatie en afstem-
ming tussen thuis, zorg 
en school. 

tijdens rapportverga-
deringen, leerlingbe-
sprekingen (2) en ingelast 
teamoverleg worden 
individuele leerlingen 
of moeilijke klassen 
besproken, waarbij 
ook afspraken worden 
gemaakt over de aanpak 
daarvan. Leraren en 
zorgprofessionals geven 
elkaar tips en spreken 
een aanpak af.

Er vindt regelmatig 
teamoverleg plaats, 
waar de ervaren  
gedragsproblemen,   
de monitoring (1) (8) (9) 
daarvan en het 
pedagogisch-didactisch 
handelen op tafel komen 
ten dienste van de eigen 
(team)professionalise-
ring.

Er is sprake van een 
lerende organisatie. 
De medewerkers zijn 
flexibel en kunnen snel 
inspelen op verande-
rende omstandigheden. 
binnen de teams zijn 
leraren gezamenlijk 
verantwoordelijk voor 
de leerlingen die onder 
hen vallen. Men spreekt 
elkaar aan en neemt 
eigen initiatief op het 
niveau van de klas en 
van het team.

 



Relatie
zorg - leraar zorg

leraar

De leraar is koning  
in eigen klas

zorg

leraar

Van elkaar leren

zorg

leraar

Elkaar ondersteunen

zorg

leraar

Samen handelen

Mindset Medewerkers met zorg-
taken zijn specialist op 
hun gebied. Zij bepalen 
de inhoud en werkwijze 
van de begeleiding van 
leerlingen als er een 
zorgvraag ligt. 

Zorgprofessionals  
begeleiden individuele 
leerlingen en zorgen 
daarbij voor afstem-
ming met de individuele 
leraar. Dit vindt men 
belangrijk voor het 
slagen van de extra 
begeleiding.

Een gedragsprobleem 
wordt in eerste instantie 
gezien als een vraag om 
ander handelen door de 
leraar.

Zorg staat zowel in dienst 
van de leraar en het 
handelen in de klas als 
van leerlingen met per-
soonlijke problemen en 
gedragsstoornissen.

De leraren zijn (mede-)
verantwoordelijk voor het 
signaleren van problemen, 
het vragen om hulp en het 
verwerken van verkregen 
advies in hun handelen.

Een gedragsprobleem 
wordt gezien als een 
vraag om ander hande-
len door de leraar, het 
team, de zorgprofessio-
nal en de schoolleiding. 

Zorgprofessionals zijn 
primair gericht op de 
ondersteuning van het 
team en de individu-
ele leraar. Daarnaast 
richten ze zich op de 
individuele begeleiding 
van leerlingen met per-
soonlijke problemen en 
gedragsstoornissen.

Handelen Zorgactiviteiten zijn 
gericht op het curatief 
behandelen van het 
probleem van de  
individuele leerling. 
Leraren krijgen infor-
matie over de leerling 
als dat nodig is voor het 
handelen in de klas.

Zorgprofessionals geven 
adviezen aan leraren 
over de begeleiding van 
‘zorgleerlingen’. ook 
verzorgen ze studiebij-
eenkomsten over het 
omgaan met specifieke  
gedragsproblemen.

De begeleiding is  
gericht op de aanpak 
van het probleem van de 
individuele leerling.

Zorgprofessionals 
overleggen met de leraar 
over het werken aan ge-
dragsproblemen. Ze zijn 
aanwezig bij leerlingbe-
sprekingen (2). 

Er vindt collegiale  
consultatie, intervisie (7) 
en coaching plaats 
gericht op gedrags-
problemen.

Zorgprofessionals  
worden ingezet voor  
de analyse en/of  
begeleiding van de  
individuele (6) leerling of 
groepen (5) leerlingen op 
basis van de ondersteu-
ningsbehoefte van de 
leraar.

Zorgprofessionals  
ondersteunen teams  
en individuele leraren  
bij het werken aan  
gedragsproblemen.  
Zij komen in de klas  
en coachen de leraar.

collegiale consultatie  
en intervisie (7), en  
supervisie hebben, naast 
individuele doelen, ook  
als doel om te komen tot 
interventies die planma-
tig (4) kunnen worden uit-
gevoerd en geëvalueerd.

Leraar, in- en externe 
zorgprofessional, ouders 
en leerling werken  
structureel samen bij 
gedragsproblemen.

Organisatie & beleid Gedragsproblemen  
worden behandeld door  
de zorgunit binnen de 
school. Deze richt zich  
op de individuele leerling.

De zorgunit is georgani-
seerd als een eigenstan-
dig expertisecentrum 
binnen de school.

De begeleiding gebeurt 
buiten de reguliere lessen 
om. 

Het gaat om tweede-
lijnszorg, met eventuele 
doorverwijzing naar der-
delijnszorg.

De aanpak is gericht  
op curatief handelen.

Gedragsproblemen 
worden behandeld door 
de zorgunit binnen de 
school. Deze richt zich 
op de individuele leer-
ling en geeft daarnaast 
advies aan de leraar.

De zorgunit is georgani-
seerd als een eigenstan-
dig expertisecentrum 
binnen de school.

De begeleiding wordt  
afgestemd met de 
mentor. 

Het gaat om tweede-
lijnszorg, met eventuele 
doorverwijzing naar 
derdelijnszorg.

Gedragsproblemen wor-
den met de individuele 
leraar en soms met het 
team besproken, aange-
pakt en opgelost.  
Het gaat hier om eerste- 
en tweedelijnszorg. 

Zorgprofessionals wer-
ken in opdracht van de 
leraar, waarbij afspraken 
gedeeld worden in het 
team.

De zorgstructuur is aan-
gepast aan de behoefte 
van de individuele 
teamleden.

Gedragsproblemen 
worden binnen het team 
besproken, aangepakt en 
opgelost. Zorgprofessio-
nals werken in opdracht 
van de teams en maken 
daar deel van uit.

Zorgspecialismen  
worden meer en meer 
leraarstaken en worden 
ondergebracht in het 
team. Het team wordt  
verantwoordelijk voor 
zowel eerste- als  
tweedelijnszorg, en  
verwijst waar nodig  
door naar derdelijnszorg.

De zorgunit komt bijeen 
voor bovenschoolse  
opdrachten, voor afstem-
ming en voor interne 
professionalisering. 

De aanpak is gericht  
op preventie.
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3.3  Praktische instrumenten 
in het project zijn een aantal instrumenten ontwikkeld en/of aangescherpt. het gaat om de  
volgende instrumenten:
3.3.1  monitoring gedragsproblemen (pag. 39)
3.3.2  leerlingbesprekingen (pag. 40)
3.3.3  signalering gedragsproblemen (pag. 44)
3.3.4  plan van aanpak (pag. 47)
3.3.5  sociogram en groepsplan (pag. 48)
3.3.6  individueel handelingsplan (pag. 51)
3.3.7  intervisie (pag. 52)
3.3.8  Vragenlijst leraren naar ervaren gedragsproblemen (pag. 56)
3.3.9  Vragenlijst leerlingen naar ervaren gedragsproblemen  (pag. 62)

bij alle instrumenten is vermeld hoe deze instrumenten in te zetten zijn waardoor de interactieve 
benadering wordt versterkt.
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3.3.1  monitoring gedragsproblemen
 

Monitoring gedragsproblemen

om de interactieve houding te bevorderen bepalen teams zelf, binnen de kaders die de schoollei-
ding heeft gesteld, doelen op het gebied van de aanpak van gedragsproblemen. hieronder wordt 
een instrument aangereikt met een aantal indicatoren, die (vaak) te maken hebben met gedrags-
problemen. 
het instrument kan teams helpen om doelgericht te werken in de aanpak van ervaren gedragspro-
blemen. door het instrument per schooljaar of trimester te scoren worden gegevens vastgelegd. 
de resultaten kunnen in teamverband geanalyseerd en besproken worden. Zo krijgt het team zicht 
op de problematiek, zal iedereen zich meer eigenaar kunnen gaan voelen van het probleem en kan 
er tijdig gereageerd worden op veranderingen. 
daarnaast helpt het om streefdoelen te formuleren als resultaat van een doelgerichte aanpak van 
ervaren gedragsproblemen en kunnen veranderingen en effecten gemeten worden. Zo wordt er 
planmatig en doelgericht gewerkt aan het verminderen van ervaren gedragsproblemen. 

Monitoringsinstrument
wat is het aantal leerlingen van het betreffende schooljaar/trimester?

1 2 3

Jaar 1/
trimester 1

Jaar 2/
trimester 2

Jaar 3/
trimester 3

Doelen

Aantal % Aantal % Aantal % %

1. Hoeveel van deze leerlingen verlieten de school /afdeling vanwege:

afstroom naar een ander niveau als gevolg  
van gedragsproblemen?

verwijzing naar een rebound- of  
time-out- voorziening?

plaatsing uit het regulier onderwijs?

2. Hoeveel keer is er een leerling:

verwijderd uit de klas?

geschorst? 

aangemeld bij de leerplichtambtenaar?

3. Verzuimdagen

wat is het aantal verzuimdagen?

Hoeveel daarvan is ongeoorloofd verzuim?

4. Te laat

wat is het aantal ‘telaatkomers’?

de resultaten van de vragenlijst met ervaren gedragsproblemen door leraren (3.3.8, pagina 56) en 
door leerlingen (paragraaf 3.3.9, pagina 62) kunnen aan deze monitor worden toegevoegd. 
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3.3.2  leerlingbesprekingen

een leerlingbespreking (dit kan ook een rapportbespreking zijn) ontaardt vaak in een soort mededelin-
gen- of zelfs een klaagbijeenkomst. Volgens de interactieve benadering is een leerlingbespreking een 
uitwisselingsbijeenkomst waar je als team komt tot een goede aanpak of plan voor een leerling om 
een (gezamenlijk) doel te bereiken. de leraren gaan op zoek naar de behoefte van deze leerling, maar 
ook naar wat hun eigen behoefte is om dit te kunnen waarmaken. de werkaanpak is gericht op:
1. een goede voorbereiding (observaties), zodat er gestart wordt met een analyse en een vraag aan 

het team;
2. het eigen gedrag van de leraar (handelen); er worden ervaringen uitgewisseld om tot een goede 

aanpak te komen voor deze leerling;
3. het verkennen van wat de leraar nodig heeft om deze aanpak te verwezenlijken (hulp vragen).

Voorbereiding
•	 de leraren geven van tevoren per leerling aan of er zaken zijn die hen opgevallen zijn (zie bijlage 

1, pagina 41 voor vragen die daarbij behulpzaam kunnen zijn). Verzamel deze gegevens het liefst 
digitaal, zodat de mentor overzichten krijgt met alle opmerkingen rondom deze leerling.

•	 de mentor heeft bij elke leerling die hij wil bespreken een begeleidingsvraag en een korte 
schets van de situatie van de leerling (zie bijlage 2, pagina 41).

Bespreking
•	 de leerling wordt ingebracht door de ‘inbrenger’, meestal de mentor. 
•	 deze licht kort de situatie toe en stelt de begeleidingsvraag.
•	 hierna vindt een vragenronde plaats. alle deelnemers aan de bespreking krijgen de mogelijkheid 

één vraag te stellen aan de inbrenger.
•	 dan volgt de ronde waar de leraren in de vergadering aangeven wat in hun ogen een adequate 

aanpak is (zie bijlage 3 en 4, pedagogisch en didactisch lerarengedrag op pagina 42 en 43).
•	 Na deze ronde gaat de inbrenger na wat de input van de deelnemers hem oplevert, op welke 

wijze hij aan het werk gaat met deze leerling en wat hij verwacht van de collega’s.
•	 als laatste wordt er aan alle leraren gevraagd wat zij zelf nodig hebben om deze aanpak ook 

werkelijk te kunnen uitvoeren. de ervaring leert dat dit de moeilijkste stap is voor leraren (hulp 
vragen), dus bied hiervoor voldoende ruimte.

Opbouw leerlingbespreking

Situatie:
•	 Stimulerende	en	belemmerende	factoren	in	het	kind	zelf	of	in	de	omgeving.
•	 Stimulerende	en	belemmerende	factoren	bij	de	verschillende	leraren.

De begeleidingsvraag: Hoe kan ik/kunnen wij ervoor zorgen dat… (doel haalbaar op korte termijn)? 

Onderwijsbehoefte (pedagogisch en/of didactisch): wat heeft de leerling nodig om het doel te behalen?
•	 Instructie	die...
•	 Opdrachten,	materialen	en	activiteiten	die…
•	 Een	leeromgeving	die…
•	 Feedback	die…
•	 Groepsgenoten	die…
•	 Een	leraar/leraren	die…
•	 Ouders,	die…

Ondersteuningsbehoefte leraar: wat heb je als leraar nodig om de leerling te kunnen ondersteunen?
•	 Kennis	van...
•	 Vaardigheden	om…
•	 Ondersteuning	tijdens…
•	 Materiaal	waarmee…
•	 Collega’s,	zorgprofessionals,	een	afdelingsleider	die…
•	 Coaching	of	begeleiding	bij...
•	 Hulp	(in	de	klas)	in	de	vorm	van…

Afspraken: wie doet wat wanneer?
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Afronding 
•	 Er	worden	teamafspraken	gemaakt	wanneer	een	gezamenlijke	aanpak	wenselijk	is.
•	 De	afspraken	worden	vastgelegd.
•	 Er	worden	afspraken	gemaakt	op	welke	wijze	evaluatie	plaatsvindt	van	de	gemaakte	afspraken.

Bijlage 1
Voorbereiding leraren
bij het aangeven van informatie over de leerling kunnen de volgende vragen behulpzaam zijn: 
•	 wat gaat goed bij deze leerling en hoe komt dat?
•	 wat gaat niet goed bij deze leerling en hoe komt dat?
•	 wat doe ik waardoor het goed gaat met deze leerling?
•	 wat moet ik doen om het goed te laten blijven gaan?
•	 hoe reageer ik op het gedrag? 
•	 waar doet het zich (niet) voor?
•	 wanneer doet het zich (niet) voor?
•	 hoe vaak doet het zich (niet) voor?
•	 wat is het gevolg van de leerling op miJN reactie?

u kunt ook gebruikmaken van de lijst ‘signalering gedragsproblemen’ (paragraaf 3.3.3, pagina 44) 
om observaties te omschrijven.

Bijlage 2
Voorbereiding mentor
een goede leerlingbespreking vraagt een goede voorbereiding. ten eerste verzamelt de mentor de 
gegevens van zichzelf en van de leraren en formuleert hij een korte schets van de leerlingen die hij 
wil bespreken. deze korte schets geeft aan waar het team tegenaan loopt/welke (gedrags)proble-
men ervaren worden bij de leerling. dat gaat over stimulerende en belemmerende factoren in het 
kind zelf of in zijn/haar omgeving, maar ook over de verschillende stimulerende en belemmerende 
factoren bij de verschillende leraren van deze leerling.

Na deze schets zijn er drie soorten vragen die je als mentor in de leerlingbespreking kunt voorleggen:
1. onderkennende vraag: wat is het probleem/de kracht van...? 
2. Verklarende vraag: hoe komt het dat…? 
3. begeleidingsvraag: hoe ga ik/gaan wij het aanpakken om… (doel haalbaar op korte termijn)?

belangrijk is dat er in de leerlingbespreking zo veel mogelijk begeleidingsvragen worden gesteld 
(type 3). dus in de voorbereiding zal de mentor zo veel mogelijk al antwoorden moeten aangeven op 
‘wat het probleem is’ (type 1) en ‘hoe het komt’ (type 2). 

elke leerling wordt ingebracht in de bespreking met een schets van de situatie en met de bege-
leidingsvraag. de lijst ‘signalering gedragsproblemen’ (paragraaf 3.3.3, pagina 44) kan helpen om 
doelen/ambities te formuleren.
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Bijlage 34

Onderwijsbehoefte: wat heeft de leerling nodig om het gestelde doel te bereiken?  
Pedagogisch leraarsgedrag 

 

4 Uit: clijsen, A. e.a. (2011). ‘Draaiboek invoering onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs.’ Den bosch: kpc Groe

de leraar vraagt zich af wat hij in de inter-
actie met de leerling kan doen om gewenst 
gedrag te versterken. daarbij kan de leraar 
gebruikmaken van de volgende hulpzinnen:

Deze leerling heeft om dit doel te bereiken 
een leraar nodig die:
•	 de relatie verwarmt:

- groet bij binnenkomst;
- complimenten geeft, direct volgend 

op gewenst gedrag;
- interesse heeft in het wel en wee van 

de leerling;
- vriendelijk en beslist is;
- aandacht heeft voor positieve  

kwaliteiten;
- humor heeft; 
- een schouderklopje geeft;
- goed luistert;
- regelmatig even spreekt met de  

leerling;
- doet wat hij zegt en zegt wat hij doet;
- samenwerken met andere leerlingen 

bevordert.

•	 de autonomie versterkt:
- de leerling uitnodigt zelf te  

reflecteren op zijn gedrag;
- verantwoordelijkheid geeft;
- ruimte laat voor eigen keuzes;
- ruimte laat voor eigen inbreng;
- de leerling zelf eigenaar maakt  

van de structuur; 
- de leerling eigenaar maakt van  

gedragsverandering;
- de leerling leert om zelf zijn werk  

te plannen.

•	 de competentie versterkt:
- succeservaringen creëert; 
- leert dat successen aan eigen kunnen 

en inzet zijn toe te schrijven;
- situaties creëert waarin leerlingen 

hun sterke kanten kunnen laten zien;
- talenten van de leerling benut;
- het zelfbeeld van de leerling positief 

beïnvloedt;
- de behaalde resultaten van de leerling 

laat bijhouden.

•	 plezier en motivatie voor leren vergroot:
- uitdagende werkvormen biedt;

- actief leren stimuleert   
(doe-opdrachten);

- aansluit bij de interesses en  
belangstelling van de leerling.

•	 Feedback geeft:
- op gewenst gedrag, door het concrete 

gedrag en het positieve effect ervan 
te benoemen;

- de inzet en de inspanning benadrukt 
in relatie tot de taak (en niet alleen 
het resultaat);

- de vooruitgang regelmatig bespreekt;
- grenzen stelt aan het gedrag  

van leerlingen en zelf het goede  
voorbeeld geeft.

•	 gewenst gedrag beloont (versterkt):
- met sociale versterkers (schouder-

klopje, knipoog, prijzende opmerking);
- met activiteitenversterkers (prettige 

activiteiten als beloning).

Deze leerling heeft om dit doel te bereiken 
een leeromgeving nodig die:
•	 een rustige werkplek biedt;
•	 het aantal storende prikkels reduceert;
•	 duidelijke regels hanteert ten aanzien 

van gedrag in de klas, tijdens  
lesovergangen en op het plein;

- weinig open lesuren kent;
- structuur biedt (vaste lesopbouw,  

duidelijke stapjes, wat doe je als je klaar 
bent?);

- ruimte voor eigen initiatief biedt;
- de samenstelling van groepjes regisseert; 
- activerende werkvormen biedt.

Deze leerling heeft om dit doel te bereiken 
groepsgenoten nodig die:
- meedoen stimuleren, de leerling  

uitnodigen om mee te doen;
- laten zien en voordoen hoe je op een 

prettige manier kunt samenwerken;
- complimenten geven m.b.t. gewenst 

gedrag;
- hem helpen als iets niet lukt;
- hem accepteren zoals hij is;
- ongewenst gedrag negeren;
- hem niet uitdagen tot ongewenst  

gedrag.
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Bijlage 4 5 
Onderwijsbehoefte: wat heeft de leerling nodig om het gestelde doel te bereiken?
Didactisch leraarsgedrag
 

5 Uit: clijsen, A. e.a. (2011). ‘Draaiboek invoering onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs.’ Den bosch: kpc Groep
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deze groslijst bevat een aantal aandachts-
punten voor het bepalen van wat een leer-
ling nodig heeft om een bepaald doel  
te bereiken.

Instructie
•	 Visuele ondersteuning (bijvoorbeeld: 

plaatjes, pictogrammen)
•	 auditieve ondersteuning (bijvoorbeeld: 

voorlezen opdracht, luisteren naar  
verhaal)

•	 materiële ondersteuning (bijvoorbeeld: 
kralenketting, rekenrek, blokjes, speciale 
pen)

•	 Verkorte instructie (alleen bespreking 
opdrachten, korte aanduiding van  
oplossingsstrategie)

•	 Verlengde instructie (herhaling na 
basisinstructie, helpen bij keuze juiste 
oplossingsstrategie, extra ophalen van 
voorkennis, uitvragen van zojuist  
gegeven instructie, directe instructie, 
pre-teachting, re-teaching)

•	 gedragsinstructie ten aanzien van  
resultaten van de verwerking

Leertijd
•	 extra leertijd (meer leertijd beschikbaar 

stellen om vaardigheid te verwerven)
•	 minder leertijd (minder leertijd bieden  

en tijd vrijmaken voor verdieping en  
uitdagende leerstof/werkvormen)

Extra of andere leerstof
•	 leerstof ter herhaling, verdieping,  

verrijking
•	 remediërende leerstof
•	 ondersteunende materialen en  

programma’s
•	 opdrachten die de leerling uitdagen  

en activeren
•	 opdrachten die overzichtelijk zijn

Procesgerichte feedback
•	 Vergroten van competentiegevoelens  

(benoemen successen)
•	 Vergroten van zelfstandigheid (geven  

van meer verantwoordelijkheid)
•	 tussentijdse feedback (om bepaalde  

tijd aanspreken op werkhouding: hoe?)
•	 Feedback op uitvoering opdrachten  

(bijvoorbeeld strategiegebruik en  

taakaanpak)
•	 gedragsinstructie direct na de  

basisinstructie
•	 ondersteuning met materiaal  

(stickers, klok, picto’s, gedragskaart)

Structureren van de taak
•	 opdelen van de taak in kleine leerstapjes
•	 afdekken van delen van de taak
•	 plaatje weglaten
•	 Vergroten lettertype
•	 eén opdracht op een bladzijde
•	 extra groot materiaal aanbieden
•	 stappenplannen en checklists  

(bijvoorbeeld voor maken werkstuk)
•	 overgangen tussen activiteiten  

afbakenen en verduidelijken

Activerende werkvormen
•	 uitdagende werkvormen
•	 actief leren (doe-opdrachten)
•	 aansluiten bij de belevingswereld

Maatregelen om de motivatie en het plezier 
in leren te bevorderen
•	 uitdagende werkvormen
•	 Variatie in werkvormen
•	 belonen
•	 aansluiten bij de belangstelling  

van kinderen
•	 kinderen zelf keuzes laten maken
•	 succeservaringen creëren

Aanpassingen in de leeromgeving
•	 rustige werkplek
•	 prikkelreductie
•	 ordenen van benodigde materialen
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3.3.3  signalering gedragsproblemen

om leraren en mentoren te helpen met signaleren kun je een vijftal probleemtypen onderscheiden: 

1. anti-sociaal gedrag
2. hyperactief en ongeconcentreerd gedrag
3. ongemotiveerd voor school en/of leren
4. (positief of negatief) aandachtvragend afhankelijk gedrag
5. teruggetrokkenheid

hieronder staan de signalen die leerlingen laten zien bij elk van de gedragstypen en wat de onder-
liggende problematiek zou kunnen zijn. 

let op: gedragsproblemen moeten eerst geïnterpreteerd worden en zijn situatie- en contextgebon-
den. er bestaat geen standaard ‘sociale gereedschapskist’. onderstaande gedragingen, beschrijvin-
gen van de problematiek en mogelijke acties kunnen een mentor, leraar of team helpen om woor-
den te geven aan wat ze waarnemen en wat ze zouden willen bereiken. 

ANTI-SOCIAAL GEDRAG

Signalen
•	 vaak	ruzie	en	agressief;
•	 vreemd	opvallen;
•	 weinig	rekening	houden	met	elkaar;	eigen	zin	doordrijven;	
•	 alleen	spelen,	werken;
•	 veel	aandacht	vragen;
•	 storend	gedrag	(orde	verstoren);
•	 niet	aan	groepsregels	houden;
•	 weinig	zicht	op	kennen	en	kunnen	van	anderen;
•	 gebrek	aan	respect;
•	 vijandigheid.

Problematiek
Geen rekening houden met de omgeving waarin je je beweegt. Het probleemgedrag vormt een handicap  
voor de leerling zelf of zijn omgeving en is van langere duur. 

Ambitie
De leerling heeft geleerd dat hij onderdeel van een situatie is, dat hij de anderen nodig heeft voor zijn  
eigen succes en schoolplezier en dat hij in staat is verbindingen aan te gaan. vertrouwen is ontwikkeld.

Mogelijke acties
•	 negatief	gedrag	negeren,	het	positieve	belonen;
•	 sport/spel	stimuleren:	niet	buitensluiten	(belangen	totaliteit	overstijgen	die	van	de	enkeling);
•	 eigenwaarde	vergroten:	medeverantwoordelijkheid	(maken	van	contacten);
•	 tolerante	sfeer	nastreven;
•	 confronteren	met	realiteit	(regelmatig	feedback	geven);
•	 reduceren	van	vrije	ruimte	(structureren	van	omgeving);
•	 dramatiseren;	
•	 leerling	ervaart	dat	leraar	te	vertrouwen	is:	vertrouwen	schenken.
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HYPERACTIEF EN ONGECONCENTREERD GEDRAG

Signalen
•	 niet	stilzitten;
•	 motorische	onrijpheid	(onhandig);
•	 anti-sociaal	gedrag	(andere	kinderen	van	het	werk	houden);
•	 vluchtige	belangstelling;
•	 ongeremde	emotionele	ontladingen;
•	 concentratieproblemen;
•	 waarnemingsproblemen;
•	 denkproblemen;
•	 emotionele	stoornissen;
•	 wisselende	prestaties;
•	 dagdromen.

Problematiek
buitensporige lichamelijke rusteloosheid.

Ambitie
De leerling is in staat een opdracht uit te voeren zonder van zijn plaats te komen.  
De leerling heeft geleerd om eerst te vragen en dan te doen.

Mogelijke acties
•	 oefenen	in	luisteren	door	steeds	terug	te	vragen;
•	 structureren	van	opdrachten	en	situaties;
•	 grenzen	stellen;
•	 mislukkingen	voorkomen;
•	 verbeteren	van	het	zelfbeeld;
•	 competitieve	sfeer	vermijden;	
•	 opdrachten	aanpassen	aan	het	ontwikkelingsniveau	en	de	spanningsboog;
•	 opdrachten	zo	veel	mogelijk	afwisselen;
•	 voldoende	feedback	geven.

ONGEMOTIVEERD VOOR SCHOOL EN/OF LEREN

Signalen
•	 veel	praten,	friemelen;	
•	 andere	dingen	doen	dan	opgedragen;
•	 bagatelliseren	en	de	clown	uithangen;
•	 passief	gedrag:	toeschouwer	zijn	of	dromen;
•	 moeilijkheden	met	leren;
•	 klikken.

Problematiek
De wil om iets te doen of de mate van zin of geneigdheid van de leerling om bepaalde gedragingen uit te voeren.

Ambitie
De leerling heeft perspectief ontwikkeld en begrijpt het belang van het naar school gaan.  
De leerling ziet zichzelf ‘staan’ en heeft eigenwaarde ontwikkeld.

Mogelijke acties
•	 veel	individuele	aandacht	met	beloningen	(van	extrinsiek	naar	intrinsiek);
•	 rekening	houden	met	interesse,	spanningsboog	en	ontwikkelingsniveau;	veel	variatie	in	werkvormen;
•	 zelfrespect	verhogen	c.q.	ontwikkelen;
•	 gevoel	van	eigenwaarde	versterken,	zelf	ontdekken,	zelfcontrole	en	evaluatie;
•	 positieve	resultaten	benadrukken,	succes	onvermijdelijk	maken;
•	 structureren	van	taaksituatie	door	onmiddellijke	feedback,	verhogen	van	taakzelfstandigheid;
•	 affectief	klimaat	scheppen,	steunen	en	vertrouwen	kweken;
•	 identificatie	(modelling);
•	 vrijmaken	en	kanaliseren	van	energie	(toneelspelen,	ritmisch	bewegen	en	oefenactiviteiten	in	spelvorm);
•	 negatieve	gedachten	veranderen	in	positieve	voorstellingen;
•	 inbrengmogelijkheden	scheppen	tijdens	groepsgesprekken;
•	 gerichte	dagstart;	
•	 medeverantwoordelijk	maken,	aanmelden	voor	de	leerlingenraad.
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(POSITIEF EN NEGATIEF) 
AANDACHTVRAGEND AFHANKELIJK GEDRAG

Signalen
•	 het	modelkind,	over-nauwgezet,	opvallend	slim,	branie,	obstructievoerend,	het	‘enfant	terrible’,	wandelend	 

vraagteken, de pessimist, de plakker, de ijdeltuit;
•	 verlegenheid,	afhankelijkheid,	slordigheid,	gemakzucht,	hulpeloosheid;
•	 leerlingen	die	op	een	overdreven	wijze	aandacht	vragen,	die	de	volwassene	een	gevoel	van	ergernis	geven;
•	 vaak	hulp	zoeken,	met	name	bij	volwassene(n),	maar	ook	wel	bij	leerlingen,	in	zowel	negatieve	als	positieve	 

zin (hulp om verder te komen; geborgenheid zoeken; wil ‘vermaakt’ worden; negatieve antwoorden/reacties;  
chagrijnig; aandacht trekken);

•	 niet	lang	zelfstandig	kunnen	werken;
•	 verlegen,	weinig	initiatief,	besluiteloosheid,	matige	leerprestaties,	faalangst,	paniek;
•	 wangedrag	(grote	mond);
•	 passief	en	weinig	flexibel;
•	 weinig	taakgerichtheid/taakbesef.

Problematiek
De leerling ontloopt steeds de eigen verantwoordelijkheid.

Ambitie 
De leerling heeft geleerd dat hij meer met zichzelf bezig moet zijn dan met anderen. Neemt verantwoordelijkheid voor 
wat hij zegt en doet en kan op zichzelf reflecteren.

Mogelijke acties
•	 veel	complimenteren	en	positieve	aandacht	geven;
•	 zorgen	voor	(leiders)taak	en	duidelijk	afgebakende	(korte)	opdrachten;
•	 mondig	maken:	voor	jezelf	leren	opkomen;
•	 individuele	gesprekken	(ook	evaluatief);
•	 zelfredzaamheid	vergroten	(voordoen-nadoen);
•	 zelfstandig	werken/denken	bevorderen	(expliciet	aan	de	orde	stellen);
•	 niet	in	nabijheid	van	‘hulp’	laten	werken	(individuele	opdrachten);
•	 opvijzelen	van	motivatie	en	aansluiten	bij	favoriete	bezigheden;
•	 aandacht	geven	wanneer	de	leerling	er	niet	om	vraagt;
•	 corrigeren	bij	het	zich	niet	goed	gedragen;
•	 negatieve	aandacht	ombuigen	tot	positieve	aandacht	door	negatief	gedrag	te	negeren	en	positief	gedrag	 

te stimuleren;
•	 standvastig	en	consequent	zijn.

Nb: straffen, vleien en waarschuwen zijn ook vormen van aandacht geven.

TERUGGETROKKENHEID

Signalen
•	 stil;
•	 onzeker;
•	 niet	uit	woorden	komen;
•	 weinig	vriendjes;
•	 snel	ontmoedigd;
•	 reageren	met	angst,	paniek	en	dichtklappen;
•	 last	van	depressiviteit;
•	 minderwaardigheidsgevoelens;
•	 gebrek	aan	sociale	vaardigheden;
•	 komen	niet	voor	zichzelf	op;
•	 geven	geen	eigen	mening;
•	 durven	geen	gevoelens	te	uiten.

Problematiek
De neiging hebben zich regelmatig uit het groepsgebeuren (sociale interacties) terug te trekken,  
dan wel groepssituaties te vermijden.

Ambitie 
De leerling is in staat zich in (kleine) groepjes te begeven en maakt deel uit van samenwerkingsactiviteiten.

Mogelijke acties
•	 positieve	ervaringen	laten	opdoen	(ontspannen	sfeer,	belonen	van	gewenst	gedrag,	stimuleren	van	contacten	 

met medeleerlingen);
•	 sociale	vaardigheden	aanleren	(gesprekjes	voeren,	positieve	aandacht,	passend	non-verbaal	gedrag,	enzovoort);
•	 verbetering	van	het	zelfbeeld	(door	gestructureerde,	stapsgewijze	opdrachten	en	positieve	ervaringen	opdoen);
•	 op	tijd	een	deskundige	(bijvoorbeeld	een	psycholoog)	inschakelen.
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3.3.4  plan van aanpak

als een team besluit om gedragsproblemen te verminderen en dat substantieel wil gaan aanpakken, 
dan kan onderstaand format helpen om een plan van aanpak te maken.

Gegevens Team:

Leden van het team:

Groep leerlingen (niveau, leerjaar):

Aantal leerlingen:

Aantal specifieke leerlingen:

Reden(en) of aanleiding om hieraan te werken

Uitgangspositie
Neem hiervoor bijvoorbeeld de indicatoren zoals 
beschreven in de monitoring (zie pagina 39) of 
de resultaten van de vragenlijsten voor leraren:  
pagina 56 of leerlingen: pagina 62.

Doelen
•	 Op	teamniveau
•	 Op	leraarsniveau
•	 Op	leerlingniveau	(speciale	groepen?)
formuleer doelen zo sMArt mogelijk  
(specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch,  
in tijd weggezet).

Werkwijze
•	 Wie?	
•	 Wat?
•	 Wanneer?
•	 Waarmee?
•	 Waar?

Inzet faciliteiten 
•	 Tijd
•	 Bijeenkomsten
•	 Middelen
•	 Professionalisering
•	 Condities	vanuit	de	schoolleiding

Samenwerking (eventueel)
•	 Andere	teams
•	 Andere	scholen
•	 Ouders
•	 ZAT,	jeugdzorg

Evalueren en bijstellen
•	 Hoe?
•	 Wanneer?
•	 Waarmee?
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3.3.5  sociogram en groepsplan

‘it takes a village to raise a child.’ dit geldt zeker voor leerlingen met gedragsproblemen. het kan 
zeer behulpzaam zijn om als leraar/mentor de groep in te zetten om gedragsproblemen te voorko-
men. een groepsplan kan daarbij helpen.

om een goed groepsplan te maken start je met het maken van een sociogram (sociale kaart) van de 
klas. het gaat hier om de interactie tussen de leerlingen:
•	 wie gaat met wie om?
•	 wie werken (niet) goed met elkaar samen?
•	 wie hebben problemen met elkaar?
•	 wie pest er? wie wordt gepest?
•	 wie heeft (positieve/negatieve) invloed in de klas? op wie heeft hij/zij invloed?
•	 welke leerling doet graag iets voor een ander?

om een goed beeld te krijgen helpt het om leerlingen zelf anoniem bovenstaande vragen voor te 
leggen. u kunt dan met behulp van excel of powerpoint een sociogram maken (zie voorbeelden 
hiernaast van www.wikiwijs.nl). u kunt ook leerlingen deze vragenlijst digitaal laten invullen, zodat 
u direct een analyse krijgt (voorbeelden van gratis digitale sociogrammen zijn: sometics, sociogram 
online). u kunt ook als leraar zelf een vragenlijst invullen over hoe u de relatie tussen de leerling en 
uzelf ziet, en de relatie tussen deze leerling en de medeleerlingen (voorbeeld: bots-vragenlijst). 
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met de uitkomsten van het sociogram en de onderwijsbehoefte van leerlingen maakt u een cluste-
ring: welke subgroepen onderken je in de klas, die misschien zelfs elkaar kunnen helpen/ondersteu-
nen? Na deze clustering benoemt u per cluster de doelen, de aanpak en de organisatie. u kunt hier 
onderstaand format voor gebruiken.

in dit kader heeft het groepsplan tot doel gedragsproblemen te voorkomen of te verminderen.  
u kunt het groepsplan ook uitbreiden. Normaal gesproken bestrijkt het groepsplan grofweg twee 
domeinen:
•	 sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en hun werkhouding en taakaanpak;
•	 basisvaardigheden als technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen.

Voorbeelden van doelen en acties zijn te vinden in paragraaf 3.3.2 (leerlingbesprekingen, pagina 
40) en 3.3.3 (signalering gedragsproblemen, pagina 44). weliswaar geschreven voor het basison-
derwijs maar in dit kader zeer bruikbaar is het boek ‘groepsplan gedrag’ van kees van overveld. 

Format groepsplan 6

Klas:                                                                                                        

Mentor:

Datum:                                                                                                     

Periode groepsplan:

Groep/namen Doelen/ 
gewenst gedrag 
sociaal-emotionele 
ontwikkeling,  
werkhouding/ 
taakaanpak en/of
basisvaardigheden

Inhoud/aanpak Organisatie Evaluatie
wie, hoe  
en wanneer? 

basisgroep

subgroep 1  
(namen)

subgroep 2  
(namen)

Leerling x

Leerling y

Evaluatie na afronding groepsplan

Verkorte versie
sommige scholen maken een verkorte versie van het vakoverstijgende groepsplan. in deze verkorte 
versie worden alleen de doelen, de aanpak en de organisatie aangegeven en na afronding van het 
plan wordt geëvalueerd of de gestelde doelen zijn bereikt.

Kolom 1 
(Groep/namen)
in kolom 1 worden de namen ingevuld van de leerlingen die samen in een bepaald subgroepje  
zitten.

Kolom 2 
(Doelen/gewenst gedrag)

6 uit: clijsen, A. e.a. (2011). ‘Draaiboek invoering onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs.’ 
Den bosch: kpc Groep
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in kolom 2 worden smart de doelen benoemd met betrekking tot de twee bovengenoemde domei-
nen. de doelen zijn concreet en meetbaar, zodat geëvalueerd kan worden of ze bereikt zijn. in het 
domein van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de werkhouding/aanpak worden de doelen bij 
voorkeur in gewenst gedrag geformuleerd. geef aan welk concreet gedrag u wenst te zien. stel bij 
het bepalen van doelen prioriteiten en ga uit van hoge verwachtingen.

op basis van analyse van het vakoverstijgende groepsoverzicht kunnen aandachtspunten vastge-
steld worden die voor veel leerlingen en dus voor de hele groep van toepassing zijn. bij de basis-
groep geeft u dan aan wat deze aandachtspunten (in één en/of beide domeinen) zijn en welke 
doelen u voor de hele groep nastreeft.
geef ook voor elk subgroepje leerlingen aan welk(e) doel(en) u nastreeft. incidenteel kunt u ook 
naar een individuele leerling aangeven welk doel u wilt bereiken. 
let op: het is in de praktijk onuitvoerbaar om voor veel individuele leerlingen een individuele aan-
pak te realiseren.

Kolom 3 
Inhoud/aanpak
in kolom 3 geeft u aan welke aanpak u aan de basisgroep en aan de subgroepjes biedt om de ge-
stelde doelen te bereiken. het kan gaan om interventies in het domein van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling en werkhouding/taakaanpak en/of in het domein van de genoemde basisvaardighe-
den. de aanpak dient goed aan te sluiten bij de gestelde doelen en is concreet en uitvoerbaar. 

Kolom 4
Organisatie
in kolom 4 staat aangegeven hoe de aanpak in de hele groep en in de subgroepjes op een haalbare 
wijze georganiseerd gaat worden. wie doet wat, wanneer en hoe vaak? 
het kan gaan om een aanpak die in het dagelijks aanbod van de leraren verweven is of om het apart 
groeperen van leerlingen om hen extra instructie, begeleiding of feedback te geven. in het laatste 
geval is het goed de extra begeleiding goed in te roosteren.

Kolom 5 
Evaluatie
in kolom 5 wordt vermeld wie evalueert of de gestelde doelen bereikt zijn, op welke wijze en wanneer.
Na afronding van het groepsplan wordt per subgroepje beschreven of de gestelde doelen bereikt 
zijn en of de extra aanpak gewerkt heeft.
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3.3.6  individueel handelingsplan

een individueel handelingsplan (ihp) wordt incidenteel opgesteld als de leerling een aanpak nodig 
heeft die zich niet laat specificeren in het groepsplan (zie 3.3.5 op pagina 48). het ihp is dan een 
bijlage bij het groepsplan. het ihp bestaat uit dezelfde componenten als het groepsplan. Na afron-
ding van het ihp evalueert de mentor en/of leraar of de gestelde doelen bereikt zijn.
het opstellen en het evalueren van het ihp wordt besproken met de leerling en met de ouders.

Naam leerling:

Mentor/leraar:

Klas:                                                                                                        

Datum:                                                                                                     

Periode IHP:

Korte schets  
ontwikkelingsperspectief 
en onderwijsbehoeften 
van de leerling

Doelen

Inhoud 
(wat?)

Aanpak/methodiek 
(Hoe?)

Organisatie
(wie en wanneer?)

Evaluatie
(Na afronding IHp)

Afspraken met ouders
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3.3.7  intervisie

intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. 
onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen. 
anders dan bij supervisie is er geen hiërarchische situatie waarin iemand de leiding heeft.

intervisie is een zeer belangrijk onderdeel om de interactieve houding van de leraren ook werkelijk 
om te kunnen zetten in gedrag in de klas. lesgeven in deze tijd is zo complex dat hulp van collega’s 
onontbeerlijk is. leraren moeten zelf (leren) om hulp (te) vragen. 

intervisiebijeenkomsten kunnen hier zeer behulpzaam bij zijn. het beste is om met vaste groepen 
van vier tot zes leraren te werken, met mensen die elkaar zelf hebben uitgezocht, en dat de groep 
elkaar met enige regelmaat treft.

hierna worden drie verschillende methodes beschreven om intervisie vorm te geven. door het 
gesprek te structureren wordt de kans groter dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt 
vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert. dit zorgt ook voor een grotere openheid om eigen 
problemen met bepaalde leerlingen of bepaald gedrag in te brengen.

1. De incidentmethode
wat is de incidentmethode? 
de incidentmethode is een zeer eenvoudige en redelijk strak gestructureerde methode, die be-
doeld is om een incident (casus) met collega’s, volgens een bepaalde structuur, in een groep te 
bespreken. de incidentmethode is erop gericht om de casus zodanig met elkaar te bespreken dat er 
verschillende oplossingen uit rollen. de structuur van de methode biedt zekerheid en veiligheid en 
voldoende openheid, rust en tijd om je verhaal te doen. de incidentmethode werkt goed om in een 
beperkte tijdsspanne, doelmatig en effectief aan een situatie of probleem te werken. 

bij de incidentmethode brengt een deelnemer een recente gebeurtenis uit zijn/haar professie, die 
nog niet volledig is uitgewerkt/verwerkt/opgelost, in de groep. de probleeminbrenger dient betrok-
ken te zijn bij het voorval (incident). 

wanneer de incidentmethode? bijvoorbeeld:
•		 groep x is een hele drukke groep. wat kan ik doen om daar meer rust in te brengen? willen jullie 

eens meekijken naar wat ik doe? wat brengt rust? wat brengt onrust en hebben jullie tips voor 
mij? 

•		 ik verzorg de training ‘abc’ regelmatig, maar de laatste tijd merk ik dat de energie er bij de  
groep snel uit is. de aandacht verslapt, et cetera. hoe kan ik deze training levendiger maken?  
en willen jullie eens meekijken wat mijn aandeel daarin is? 

•		 ik heb morgen een gesprek met een ouder over het gedrag van haar dochter dat zeer  
ongemotiveerd lijkt voor school. hoe kan ik dat het beste aanpakken? ik ben bang dat  
die ouder de boodschap niet wil horen. 

de incidentmethode in twaalf stappen: 

Stap 1. kies een voorzitter
de voorzitter bewaakt de tijd, de stappen en de spelregels. de tijd kun je ook delegeren aan een 
ander groepslid. 

Stap 2. introduceer de casussen (15 min.) 
ieder groepslid vertelt over zijn/haar casus. een casus is een gebeurtenis die nog niet volledig is  
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uitgewerkt. het kan een probleem zijn dat min of meer onverwacht heeft plaatsgevonden en waar-
bij de probleeminbrenger zelf betrokken is. of een probleem dat nog ‘leeft’ of in de toekomst gaat 
spelen. de probleeminbrenger mag niet vertellen wat hij/zij gedaan heeft of hoe hij/zij de casus 
heeft aangepakt. 

Stap 3. kies welke casus jullie gaan bespreken (5 min.) 
ieder groepslid krijgt twee stemmen. de casus met de meeste stemmen wordt besproken. 
bevraag elkaar op het waarom van iemands keuze. de argumenten die achter de keuze zitten  
kunnen ook voor de andere deelnemers van belang zijn. indien het probleem van de voorzitter 
wordt gekozen, kiezen jullie een nieuwe voorzitter. 

Stap 4. de probleeminbrenger vertelt kernachtig nog eens zijn/haar probleem (2 min.)
hij/zij kan beginnen met: ‘mijn probleem is dat… en mijn vraag aan de groep is…’

Stap 5. welke vragen roept dit bij je op? welke vragen heb jij om een goed (compleet) beeld te  
krijgen van het probleem/de situatie? (5 min.) 
schijf voor jezelf minimaal drie vragen op om meer inzicht te krijgen in het probleem. 

Stap 6. in deze ronde kan een ieder zijn/haar vragen stellen (15 min.) 
stel vooral vragen die feitelijke informatie geven. stel open vragen: wie, wat, waar, waarom,  
waardoor, waartoe, hoe, hoeveel, et cetera en probeer door te vragen op de antwoorden die de 
probleeminbrenger geeft. 

Voorzitter: let erop dat de probleeminbrenger niet vertelt hoe hij/zij de casus heeft aangepakt  
en zorg ervoor dat er geen discussie ontstaat. 

Stap 7. het bespreken van ieders analyse (10 min.) 
de groepsleden bespreken met elkaar hoe zij de situatie zien: welke oorzaken heeft een  
ieder ontdekt, welke aanleidingen zijn er? hoe is de rol van de probleeminbrenger? hoe zijn  
de omgevingsfactoren? 
probeer met je groep tot een paar kernproblemen te komen. 

Voorzitter: de probleeminbrenger ziet toe en luistert. er mogen geen vragen meer worden gesteld 
en de probleeminbrenger mag in deze fase niet reageren. 

Stap 8. wat zou jij doen in deze situatie? (10 min.) 
ieder groepslid schrijft op: ‘wat zou ik doen en waarom?’ dit advies wordt vervolgens aan  
de probleeminbrenger gegeven. iedereen leest het advies voor, zonder dat er commentaar wordt  
geleverd door anderen! 

Stap 9. wat deed/doet de probleeminbrenger? (5 min.) 
de probleeminbrenger vertelt hoe hij/zij handelde in de situatie en/of wat hij/zij zich heeft  
voorgenomen om te gaan doen. 

Stap 10. afsluitend gesprek (10 min.) 
•	heeft de probleeminbrenger behoefte aan een reactie op hoe de intervisie is verlopen? 
•	is het probleem te verbreden naar andere problemen uit de werksituatie van de deelnemers? 
•	Zijn er nog andere vragen, opmerkingen, et cetera? 

Stap 11. evalueren (10 min.) 
•	een ieder noteert wat hij/zij heeft geleerd van deze bespreking. 
•	eerst mag de probleeminbrenger vertellen wat hij/zij heeft geleerd en daarna de anderen. 
•	ten slotte vat de voorzitter de evaluatie samen. 

Stap 12. kies voor de volgende bijeenkomst een voorzitter 
een ieder schrijft een reflectieverslag van deze bijeenkomst en mailt deze aan de anderen. code:  
Je mag pas het verslag van de ander lezen nadat je je eigen verslag hebt gemaild! 
algemeen: het is van belang om in beginnende groepen de structuur te handhaven. later kan de 
structuur wat losser gehanteerd worden (in overleg met de groep), zodat het groepsproces soepel 
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en vrij kan verlopen. de structuur moet niet tot een harnas worden. 

op de incidentmethode zijn een aantal variaties mogelijk, afhankelijk van de omstandigheden, de 
groepservaring, het werkveld, et cetera. als je de incidentmethode onder de knie hebt, kun je mak-
kelijk overstappen naar andere methodes, bijvoorbeeld naar de balint-methode of met je intervisie-
groep veranderingen in de methode of structuur aanbrengen. 

2. Direct-effectmethode
de direct-effectmethode is simpel in zijn eenvoud en werkt als je weet wie het probleem gaat in-
brengen. de ingebrachte kwestie moet een probleem zijn dat nog speelt of dat in de toekomst gaat 
spelen. een procesbegeleider is onontbeerlijk om de stappen te onderscheiden en de groep aan de 
stappen te houden.

Stap 1. wat is het probleem?
het probleem wordt ingebracht. iedereen luistert.

Stap 2. welke kanten zitten aan het probleem?
er worden feitelijke verhelderingsvragen gesteld.

Stap 3. hoe is het probleem op te lossen?
•	 denken (alleen);
•	 delen (duo’s/trio’s);
•	 uitwisselen (plenair).

Stap 4. welke oplossing is het meest geschikt voor dit probleem?
de inbrenger van het probleem luistert en kiest één of meerdere oplossingen.

3. De roddelmethode
soms is het prettig niet al te veel tijd en woorden te besteden aan een casus. bijvoorbeeld omdat 
het geen groot vraagstuk is of omdat de groep het stellen van vragen eens wil afwisselen met een 
andere gespreksvorm. of omdat de casusinbrenger niet veel woorden heeft. de roddelmethode 
leent zich daarvoor.

wat kun je ermee?
deze methode is te gebruiken als snel verkend moet worden of en hoe de casusinbrenger zelf – 
door bijvoorbeeld een blinde vlek – zijn/haar eigen bijdrage in de problematiek niet scherp heeft. 
het is een methode waarin op een relatief veilige manier feedback kan worden gegeven. een onvei-
lige groep is een contra-indicatie. de methode neemt globaal 20-40 minuten in beslag.

de roddelmethode in vijf stappen: 

Stap 1. introductie van de vraag (5 min.)
de inbrenger introduceert zijn/haar vraag en geeft een beknopte toelichting.

Stap 2. probleemverkenning (5-10 min.)
de overige groepsleden verkennen de vraag door het stellen van een tot drie creatieve vragen. 
schrijf deze vragen op een flap-over. de inbrenger beantwoordt de vragen die hem/haar stimuleren.

Stap 3. ‘roddelen’ (5-10 min.)
de inbrenger gaat buiten de kring zitten en bemoeit zich op geen enkele manier met het gesprek. 
hij/zij luistert aandachtig en maakt notities over zaken die hem/haar raken of opvallen.
de groepsleden ‘roddelen’ met elkaar over de vraag van de inbrenger en over mogelijke  
achtergronden, oorzaken en oplossingen.
de groepsleden komen uiteindelijk tot een gezamenlijk advies.

Stap 4. reactie van de inbrenger (5-10 min.)
de inbrenger komt terug in de groep en vertelt zijn/haar ervaringen als waarnemer van de  
roddel-fase. wat heeft hem/haar geraakt? wat is opgevallen? accepteert hij/zij het gegeven  
advies?
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Stap 5. evaluatie (5 min.)
de inbrenger en de groep kijken terug op het verloop van dit gesprek: wat heeft het de inbrenger 
opgeleverd? hoe zijn de groepsleden met de vraag omgegaan?

meer literatuur:
‘handboek intervisie’ en ‘intervisie werkvormen’, Jeroen hendriksen 
‘een pot met goud’, alice de groot & gerda Nobel
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3.3.8  Vragenlijst leraren naar ervaren gedragsproblemen

onderstaande vragenlijst kent drie onderdelen. probeert u de vragen zo eerlijk mogelijk te be-
antwoorden. we verwerken uw antwoorden anoniem. Niemand behalve u kan terugleiden welke 
antwoorden u heeft gegeven. probeert u niet te lang stil te staan bij de vragen. alvast bedankt  
voor het invullen!

Uw gegevens:

Naam:

Datum:                                                                                                     

A  Ervaren gedragsproblemen

1. ervaart u vaak gedragsproblemen in uw klas?
a. Nooit 
b. soms 
c. Vaak 
d. (bijna) altijd

2. geef aan in hoeverre u in staat bent om te gaan met gedragsproblemen. 
 omcirkel het cijfer dat voor u van toepassing is. waarbij:
 1 = ik ben niet in staat om te gaan met gedragsproblemen
 10 = ik ben heel goed in staat om te gaan met gedragsproblemen

 1    2    3    4    5    6    7    8    9   10

3. gedragstypen 
 hieronder ziet u acht mogelijke typen gedrag van leerlingen. 
 in de eerste kolom kunt u aangeven hoe moeilijk u het type gedrag vindt. in de tweede kolom 

kunt u aangeven hoe vaak u het type gedrag ervaart in uw klas.

Ervaren gedrag Hoe moeilijk Hoe vaak

1. Dwars, dwingend, onrustig, brutaal 1 = niet moeilijk
2 = beetje moeilijk
3 = behoorlijk moeilijk
4 = heel erg moeilijk

1 = nooit
2 = soms
3 = vaak
4 = (bijna) altijd

2. Druk, ongeconcentreerd, overbeweeglijk,  
impulsief 

1 = niet moeilijk
2 = beetje moeilijk
3 = behoorlijk moeilijk
4 = heel erg moeilijk

1 = nooit
2 = soms
3 = vaak
4 = (bijna) altijd

3. Agressief, dominant, niet-sociaal, niet eerlijk,  
regels schendend

1 = niet moeilijk
2 = beetje moeilijk
3 = behoorlijk moeilijk
4 = heel erg moeilijk

1 = nooit
2 = soms
3 = vaak
4 = (bijna) altijd
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Ervaren gedrag Hoe moeilijk Hoe vaak

4. weinig motivatie, slechte werkhouding,  
zwak presterend

1 = niet moeilijk
2 = beetje moeilijk
3 = behoorlijk moeilijk
4 = heel erg moeilijk

1 = nooit
2 = soms
3 = vaak
4 = (bijna) altijd

5. wisselende buien, onvoorspelbaar, explosief,  
angstig, verongelijkt

1 = niet moeilijk
2 = beetje moeilijk
3 = behoorlijk moeilijk
4 = heel erg moeilijk

1 = nooit
2 = soms
3 = vaak
4 = (bijna) altijd

6. onzeker, weinig zelfvertrouwen, faalangstig, 
dwangmatig

1 = niet moeilijk
2 = beetje moeilijk
3 = behoorlijk moeilijk
4 = heel erg moeilijk

1 = nooit
2 = soms
3 = vaak
4 = (bijna) altijd

7. stil, gesloten, weinig aansluiting, angstig,  
passief, somber

1 = niet moeilijk
2 = beetje moeilijk
3 = behoorlijk moeilijk
4 = heel erg moeilijk

1 = nooit
2 = soms
3 = vaak
4 = (bijna) altijd

8. Moeilijk contact, niet communicatief,  
eenzijdig gericht

1 = niet moeilijk
2 = beetje moeilijk
3 = behoorlijk moeilijk
4 = heel erg moeilijk

1 = nooit
2 = soms
3 = vaak
4 = (bijna) altijd

 geef hieronder aan hoe vaak de omschreven situaties voorkomen in uw lessen.

Nooit Soms Vaak (Bijna) 
altijd

1. opstootjes/ruzies in de groep

2. strafwerk

3. Uit de groep sturen

4. stemverheffing (van uzelf)

5. Nablijven

6. ordeverstoringen

B Opvattingen

1. gedragsproblemen die ik ervaar in mijn klas zijn toe te schrijven aan:

Geheel niet Enigszins Behoorlijk Voor een  
heel groot 
deel/helemaal

Gezinsomstandigheden

Het kind zelf

Mijn eigen functioneren 

De school

De groep/klas

Vrienden buiten de school

Anders, namelijk: …

MAtErIALEN EN INstrUMENtEN
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2. wie of wat speelt een rol bij het oplossen van gedragsproblemen die u in uw klas ervaart?

Geheel niet Enigszins Behoorlijk Voor een  
heel groot 
deel/helemaal

Gezinsomstandigheden

Het kind zelf

Mijn eigen functioneren 

De school

De groep/klas

Vrienden buiten de school

Anders, namelijk: …

3. Zet de situaties in onderstaande tabel in de cirkel waarin ze volgens u thuishoren. het gaat om 
situaties waar u als Vakdocent mee te maken heeft.

er zijn drie cirkels (zie figuur):
•	 cirkel van invloed: 
 ik heb ermee te maken en ik kan daar invloed op uitoefenen.

•	 cirkel van betrokkenheid: 
 ik heb ermee te maken en ik kan er slechts indirect invloed op uitoefenen.

•	 cirkel van ‘geen betrokkenheid’: 
 ik heb ermee te maken, maar ik kan er geen invloed op uitoefenen.

 

cirkel van
invloed

cirkel van
betrokkenheid

geen betrokkenheid
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Invloed Betrokkenheid Geen  
betrokkenheid

1. Een langlopende ruzie tussen twee leerlingen  
in uw vakles.

2. Een leerling met pDD-Nos die snel geraakt is en 
dan agressief naar medeleerlingen kan worden.

3. De werksfeer in een van uw klassen is slecht, enkele 
leerlingen hebben een negatieve invloed. Door veel 
leraren wordt de sfeer in deze klas als niet-con-
structief ervaren.

4. Het aandachtvragende gedrag van een leerling in 
uw les omdat hij in het uur ervoor er (volgens hem) 
onterecht is uitgestuurd.

5. Een leerling uit een van uw klassen dreigt van 
school verwijderd te worden.

6. Een leerling waarvan u weet dat hij thuis  
mishandeld wordt maakt z’n huiswerk voor  
uw vak vrijwel nooit. Hij doet daar laconiek over. 
Zijn cijfers zijn vaak onvoldoende.

7. Een verlegen leerling, die nog nooit uit zichzelf  
iets gezegd of gevraagd heeft.

8. Er is een mobieltje gestolen van een leerling tijdens 
een les van uw collega. Dit moet gedaan zijn door 
een andere leerling in de klas. Dit verprutst al een 
paar dagen de sfeer in de klas, ook in uw les.

9. Een leerling hangt moe in zijn bank. U weet dat hij 
door de week vaak laat buiten hangt met vrienden.

C Handelen 

geef hieronder aan hoe vaak u onderstaande activiteiten uitvoert.

Nooit Soms Vaak Altijd

1. Ik reageer als leerlingen aanstalten maken om zich 
problematisch te gaan gedragen.

2. Ik benoem positief gedrag van leerlingen.

3. Ik reageer als leerlingen iets niet begrijpen.

4. Ik bespreek mijn interactie met een leerling met 
probleemgedrag in leerlingbesprekingen.

5. Ik vraag aan een leerling met probleemgedrag hoe 
hij/zij de interactie beleeft tussen mij en hem/haar.

6. Ik maak aan alle leerlingen duidelijk hoe wij in de 
klas met elkaar omgaan.

7. Ik organiseer voor sommige leerlingen ander  
aanbod of andere opdrachten om probleemgedrag 
te voorkomen.

8. Ik wissel met collega’s uit over wat in de interactie 
met een gedragslastige leerling goed werkt. 
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Nooit Soms Vaak Altijd

9. Ik geef een leerling terug welk gedrag ik als lastig 
ervaar.

10. Ik maak leerlingen duidelijk wat er de les van ze 
wordt verwacht.

11. Ik vraag leerlingen om hun mening.

12. Ik pas de lesomstandigheden aan om  
probleemgedrag te verminderen.

13. Ik grijp in als leerlingen niet respectvol omgaan  
met elkaar. 

14. Ik ga na wat mijn eigen rol is in een probleemsituatie.

15. Ik onderzoek bij probleemgedrag of de lesomstandig- 
heden bijdragen aan het probleemgedrag. 

16. Ik neem een leerling apart als hij/zij niet goed  
in zijn/haar vel zit.

17. Ik onderzoek bij probleemgedrag of de processen 
tussen leerlingen bijdragen aan het probleem- 
gedrag.

18. Ik zoek ondersteuning bij deskundigen als ik denk 
dat dat kan helpen bij probleemgedrag.

19. Ik ga in gesprek met de leerling over hoe hij/zij  
problemen en probleemsituaties beleeft.

20. Ik vraag de leerling welke rol ik kan nemen om  
het probleemgedrag te verminderen.

21. Ik ga na of er patronen te ontdekken zijn in mijn 
interacties bij probleemgedrag met een leerling  
of de groep.

22. Ik reageer als leerlingen hun interesse dreigen  
te verliezen.

23. Ik bespreek het in de groep als er onrespectvol 
gedrag plaatsvindt.

24. Ik pas mijn reactie aan leerlingen aan om  
probleemgedrag te verminderen.

25. Ik benut kennis die ik opdoe over gedragsproblemen 
in mijn handelen in de klas.

26. Ik grijp kansen aan om leerlingen in hun kracht te 
zetten.

27. Ik bespreek na een voorval op concrete wijze met  
de leerling de probleemsituatie.

28. Ik hanteer duidelijke gedragsregels in de klas.

29. Ik onderzoek bij probleemgedrag of mijn reactie  
op het probleemgedrag zorgt voor vermindering  
of versterking van het probleemgedrag.

30. Ik draag actief bij aan het voorkomen van  
en omgaan met probleemgedrag in de school.
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Nooit Soms Vaak Altijd

31. Ik benoem in mijn interactie met leerlingen met 
probleemgedrag hun positieve kwaliteiten.

32. Ik vraag collega’s, directie of ouders om feedback 
over de manier waarop ik omga met ‘problematische’ 
leerlingen.

33. Ik lees literatuur of volg scholing over de achter-
gronden van bepaalde gedragsproblemen en de 
aanpak ervan.

34. Ik grijp in als de interactie tussen leerlingen dreigt 
te escaleren.

hartelijk dank voor uw tijd en inzet! 
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3.3.9  Vragenlijst leerlingen naar ervaren gedragsproblemen 

Voor een onderzoek zijn wij benieuwd naar jouw mening! probeer onderstaande vragen zo eerlijk 
mogelijk in te vullen. alvast bedankt voor je inzet.

Jouw gegevens:

Naam:

Klas:

School:

Datum:                                                                                                     

1.  Vind je dat leerlingen in jouw klas vaak lastig zijn?
a. Nooit 
b. soms 
c. Vaak 
d. (bijna) altijd 

2.  Vind je jezelf vaak lastig in de klas?
a. Nooit 
b. soms 
c. Vaak 
d. (bijna) altijd 

3. hoe vaak komen onderstaande situaties voor in jouw klas?

Nooit Soms Vaak (Bijna) 
altijd

1. opstootjes/ruzies in de groep

2. strafwerk

3. Uit de groep sturen

4. Leraar met stemverheffing

5. Nablijven

6. ordeverstoringen

hartelijk bedankt voor je inzet!
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3.4  Sturing geven aan de ‘mindshift’ van Pavlov naar  
Maslow

goed onderwijs vindt plaats in de interactie tussen de leraar en de leerling en in de interactie tus-
sen de leraar en de groep. goed onderwijs heeft dus alles te maken met de individuele kwaliteiten 
van de leraar op het gebied van didactiek en pedagogiek. een uitdagende en boeiende les binnen 
een leerrijke omgeving verhoogt betrokkenheid en motivatie van de leerling. goed pedagogisch 
handelen versterkt de relatie met de leerling en verstevigt het gevoel van competentie en autono-
mie. dit leidt tot motivatie en betrokkenheid van de leerling bij het leren.

maar goed onderwijs vindt ook plaats binnen de context van de school. dan gaat het over schoolkli-
maat, veiligheid, regels en afspraken, sfeer, interactie met ouders en derden en een gezamenlijke en 
eenduidige aanpak en werkwijze van de individuele teamleden naar de leerlingen toe. dan worden 
de individuele kwaliteiten verbonden tot een geheel waarbij dat geheel meer wordt dan de optel-
som van de individuele delen. 

in het project wordt gesproken over de ‘interactionele benadering’. de interactionele benadering 
gaat ervan uit dat elk kind een deel is van een sociaal systeem. gedragsprobleem die zich voordoen 
binnen een dergelijk systeem zijn niet in eerste instantie te duiden als ‘een probleem’ binnen het 
kind, maar veel eerder een evenwichtsverstoring in het betreffende systeem. de oplossing van een 
dergelijk probleem zal dan ook niet gezocht moeten worden in het individu, maar in de verstoorde 
relatie binnen dat systeem.

Voor het onderwijs geldt op de eerste plaats dat een dergelijke verstoring plaatsvindt in de relatie 
tussen leraar en leerling. echter, deze relatie bevindt zich binnen de context van de groep, het team 
en de school, waaronder het zorgsysteem van de school. de verstoring dient dus opgelost te wor-
den in de relatie tussen de leraar en de leerling én binnen de genoemde context.

de interactionele benadering zie je in de klas zelf, bij de individuele leraar. de interactionaliteit van 
een team is vervolgens de optelsom van al het handelen van alle individuele leraren in de klas ver-
meerderd met het gezamenlijk werken aan ervaren gedragsproblemen, waaronder het management 
en de zorgfunctionarissen. en ook dat zie je in de klas, in de gang van de school en binnen andere 
lessituaties.

sturing geven aan de ‘mindshift’ van pavlov naar maslow richt zich dus ook op méér dan alleen het 
handelen van de individuele leraar. het gaat om het handelen van alle betrokken actoren (team, 
leiding en zorg) binnen de school. 

De ‘mindshift’ van Pavlov naar Maslow

De ‘mindshift’ van pavlov naar Maslow is een benaming waarin we trachten om met een ‘knipoog’ de essentie van de 
opbrengst van het project te duiden. Het gaat om het tot stand brengen van een verschuiving in het denken en doen 
van betrokkenen in de school ten aanzien van ervaren gedragsproblemen. 
wanneer er sprake is van ervaren gedragsproblemen, is de reflex niet (meer) leidend voor het handelen. Door als leraar 
eerst na te gaan wat het eigen aandeel is in de verstoorde relatie, neemt de betrokkene de eigen verantwoordelijkheid 
in de aanpak van de verstoorde relatie. Deze benaderingswijze wordt door alle actoren gezamenlijk gehanteerd binnen 
de school. Dit leidt uiteindelijk tot maximale zelfontplooiing van de leerling én van de leraar.

sturing geven aan de gewenste richting van anders handelen door alle betrokkenen bij de ervaren 
gedragsproblemen start bij de leidinggevenden van de school. Zij zijn ‘als eerste aan zet’ om de ge-
wenste koers te duiden en te ondersteunen. met de teams wordt op een planmatige wijze gewerkt 
aan ‘waar we nu staan’ en ‘waar we wensen te staan’ in de aanpak van ervaren gedragsproblemen. 
dat leidt tot een andere manier van kijken naar en vooral in het handelen door alle actoren met 
ervaren gedragsproblemen. in zogenaamde ‘rubrics’ (paragraaf 3.2, pagina 35 t/m 37) zijn woorden 
gegeven aan de verschillende posities die actoren kunnen innemen rondom genoemd thema. 
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waaraan valt te denken als de leiding van de school deze uitdaging oppakt? 

Visie op onderwijs en gedragsproblemen
hoe kijkt de school aan tegen goed onderwijs, leren en (ervaren) gedragsproblemen? wat is de visie 
van de school op onderwijs en leren? een heldere visie maakt voor alle betrokkenen helder waar de 
school voor staat als we spreken over goed onderwijs. de visie richt de school op het eigen hande-
len en verbindt de betrokkenen aan het gezamenlijke doel van goed onderwijs. 

het is een aanbeveling om te reflecteren op de huidige visie van de school in het licht van het 
thema van dit project: de ervaren gedragsproblemen. de centrale vraag daarin is of het nemen van 
de individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheid naar de ervaren gedragsproblemen door alle 
betrokkenen in de school vervat is in die visie. 

duidelijk is dat de betrokkenheid van de medewerkers van de school van essentieel belang is om te 
komen tot een gezamenlijk gedragen ontwikkelingsrichting. 

Van visie naar concrete uitgangspunten
de visie dient vertaald te worden naar concrete uitgangspunten. deze maken helder in concreet 
gedrag wat verstaan dient te worden achter ‘de woorden’ van de geformuleerde visie. uitgangspun-
ten zijn de piketpalen waaraan getoetst kan worden of de school consistent handelt naar de eigen 
visie. dat maakt transparant en grijpbaar hoe de betrokkenen met elkaar dienen te handelen om te 
komen tot goed onderwijs. 

in de omschrijving van de ‘piramide van pavlov’ van het project wordt het accent gelegd op drie 
elementen voor goed onderwijs, te weten didactisch meesterschap, pedagogisch meesterschap en 
de interactieve houding. in juist deze laatste is de essentie van de ‘mindshift’ geconcretiseerd. de 
leraar is als eerste aan zet wanneer er sprake is van ervaren gedragsproblemen. de leraar voelt zich 
medeverantwoordelijk voor de verstoring in de relatie en is daarop aanspreekbaar. in de ‘piramide 
van pavlov’ zijn hier vier hulpvragen voor opgesteld. de andere actoren in de school zijn eveneens 
altijd als eerste aan zet bij ervaren gedragsproblemen, goed onderwijs is immers de verantwoorde-
lijkheid van alle betrokkenen in de school. Zij allen zijn verantwoordelijk voor de leerlingen die op 
school zitten. Zij allen nemen de verantwoordelijkheid om elkaar te steunen wanneer er sprake is 
van ervaren gedragsproblemen.
deze kijk op ervaren gedragsproblemen en het daarnaar handelen door alle betrokkenen dient ver-
ankerd te zijn in de uitgangspunten. het in samenspraak met de medewerkers formuleren van deze 
uitgangspunten verhoogt de betrokkenheid van een ieder bij het gezamenlijke doel. 
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Plan van aanpak: de ontwikkelagenda
om toe te werken naar kwalitatief goed onderwijs werken veel scholen met een ontwikkelagenda. 
hierin is vastgelegd aan welke doelen het komende jaar gewerkt wordt. de wijze waarop de doelen 
bereikt gaan worden en hoe het eindresultaat eruit dient te zien wordt helder omschreven. het 
doel, de werkwijze, het tijdpad, de betrokkenen en het beoogde resultaat zijn concreet omschreven. 

de in het project aangereikte rubrics en het onderliggende spel zijn handige hulpmiddelen om 
met de schoolteams de inhoud van de ontwikkeldoelen te bepalen. de rubrics geven woorden aan 
de positie van alle betrokkenen in de wijze waarop de school omgaat met ervaren gedragsproble-
men. maar de school kan binnen deze rubrics ook eigen woorden kiezen in de omschrijving van de 
aanpak van ervaren gedragsproblemen. dat biedt de school de mogelijkheid om het toe te schrijven 
naar de eigen situatie. en belangrijker nog, leraren wordt gevraagd het eigen gedrag te verwoor-
den, zodat het direct concreet en helder voor hen is. deze aanpak stimuleert de dialoog met elkaar 
rond dit thema. uiteindelijk leidt dit tot het duiden van de huidige situatie en de gewenste situatie. 
daarmee is dan direct de inhoud van dit thema van de ontwikkelagenda als beoogde opbrengst 
verwoord. en kan vastgelegd worden op welke wijze leraren, teams, leidinggevenden en zorg anders 
gaan handelen. 

Leiderschap: voorbeeldgedrag en volhouden
wanneer de ontwikkelagenda is opgesteld, is ‘het papier’ klaar. het startpunt voor de ontwikkeling 
is verwoord. Nu komt het aan op het vertalen van de woorden naar handelen. dit is de belangrijkste 
uitdaging. 

de leidinggevenden van de school zijn nu aan zet om de medewerkers te steunen in het realise-
ren van het gewenste gedrag. daarvoor is het belangrijk om zelf het juiste voorbeeld consequent 
te blijven tonen. Voorbeeldgedrag op de werkvloer, tijdens de vergaderingen en in de individu-
ele gesprekken met de medewerkers toont de betrokkenheid bij en het belang van de gewenste 
gedragsveranderingen. in het project spreken we over de zogenaamde ‘ik-stand’: de positie waarin 
de leraar allereerst de vraag stelt: ‘welk aandeel heb ik in de verstoorde relatie?’ het zijn de eerste 
twee stappen, zoals hiervoor in het kader ‘piramide van pavlov’ geduid. dit is in elk gesprek of elke 
bijeenkomst zichtbaar.

in de cyclus van de personeelsgesprekken (coachings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken) 
is het thema ‘gedragsproblemen’ het onderwerp van gesprek. in de personeelsvergadering kent het 
thema een vaste plaats op de agenda.

het volgen en steeds weer bespreekbaar maken van de ontwikkelingen vanuit de ontwikkelagenda 
maakt dat het onderwerp de aandacht krijgt die het verdient, noodzakelijk om de beoogde doelen 
werkelijk te behalen. Zo blijft een ieder op koers.

het vasthouden aan de visie, de uitgangspunten en de vertaling daarvan naar de inhoud van de 
ingezette verandering is belangrijk om blijvend te sturen op het gewenste gedrag. daarvoor kan het 
handig zijn om ‘beelden’ te geven aan ‘wie we zijn en hoe we het doen’. de piramide is daarvan een 
concreet voorbeeld. 

gedragsveranderingen vragen tijd. Zeker wanneer het een verandering betreft die alle actoren aan-
gaat. dat vraagt om geduld, vasthoudendheid en permanente aandacht.
 
Betrokkenheid en eigenaarschap
om tot leren te komen is eigenaarschap en betrokkenheid van de leraren bij het doel en de inhoud 
van wezenlijk belang. dat vraagt van leidinggevenden om het ervaren probleem van de betrokken 
medewerkers als uitgangspunt te nemen. dat is onderwerp van gesprek, dat is de inhoud van de 
ontwikkelagenda.

leidinggevenden dienen de praktijksituatie van de medewerkers te kennen. door aanwezig te zijn 
op de werkvloer, door te observeren, door in gesprek te zijn met de collega’s en door vooral een luis-
terend oor te hebben voor de problemen die spelen. Van daaruit kan de basis gelegd worden voor 
de gewenste verandering en voor de juiste aanpak.
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leraren leren de regie te nemen voor de eigen leervraag, door met elkaar in gesprek te gaan over 
wat er werkelijk speelt en op welke wijze dit het beste aangepakt kan worden. leidinggevenden 
sturen op het proces, de leraren reiken de inhoud aan. Zij zijn immers professionals. 

werken vanuit de casuïstiek is een concrete werkwijze die snel kan leiden tot resultaten. het orga-
niseren van diversiteit in mogelijke aanpakken verbreedt de horizon en leidt tot creatieve oplossin-
gen. door mogelijkheden te creëren om verschillende werkwijze te beproeven, kan men na evalu-
atie komen tot een gezamenlijk aanpak. op deze wijze ontstaat een collectief leerproces.

leraren moeten daarvoor ook de ruimte krijgen om dit met elkaar te organiseren en mogelijk te 
maken. en waar mogelijk krijgen leraren zelf de regie om hiervoor met elkaar aan het werk te gaan. 
 
Leren: individueel en met elkaar
collectief leren is het organiseren van de relatie en ontmoeting aan de hand van de onderwerpen 
uit de eigen werksituatie. door met elkaar te spreken over het onderwijs en de ervaren gedragspro-
blemen, de uitdagingen en de problemen, worden samen doelen gesteld voor wat er nodig is in de 
eigen lespraktijk. 

leraren starten vanuit de praktijk en bespreken met elkaar verschillende aanpakken. deze aanpak-
ken worden uitgeprobeerd, geoefend en geëvalueerd, om zo toe te werken naar de best passende 
werkwijze. dit vindt plaats op een cyclische en planmatige wijze (plan-do-check-act). intervisie, 
collegiale consultatie en waar gewenst aanvullende scholing en training dragen bij aan het geza-
menlijk leren van een andere manier van omgaan met ervaren gedragsproblemen.

de draagkracht van het team bepaalt het tempo van de verandering. daarvoor dient het manage-
ment te stimuleren, te steunen en faciliteiten aan te dragen. door aandacht te hebben voor de 
werkdruk, voor alle teamoverstijgende activiteiten, door prioriteiten te stellen en door te helpen te 
focussen op datgene wat nodig is voor goed onderwijs, kan het tempo van de verandering beïn-
vloed worden.

Borgen: de taak van de schoolleiding
het oefenen met een andere manier van omgaan met ervaren gedragsproblemen is een eerste stap. 
daarmee is de andere manier van handelen nog niet eigen gemaakt. Voor de leiding van de school 
is het wezenlijk dat een andere werkwijze in het omgaan met ervaren gedragsproblemen ook 
vastgelegd wordt in de dagelijkse gang van zaken op school. pas dan leidt herhaling van de andere 
werkwijze tot het automatisme dat nodig is om het aangeleerde vast te houden. 

denk bijvoorbeeld aan een andere opzet van de leerlingbesprekingen, een andere invulling van 
de rapportbesprekingen, de inzet van zorgprofessionals in de klas, het stimuleren van het onder-
steunen van collega’s die om ondersteuning vragen, zorg dragen voor tijd om collega’s met elkaar 
in gesprek te laten zijn, het team leren de verantwoordelijkheid te nemen voor de hulpvragen van 
collega’s, het team verantwoordelijk stellen voor de ervaren gedragsproblemen zoals deze zichtbaar 
zijn in het team, et cetera. 

leidinggevenden moeten toezien op het naleven van de gemaakte afspraken. Zij sturen op conse-
quent handelen van alle betrokkenen. waar nodig spreken zij collega’s aan. 

de ‘piramide van pavlov’ is een mindshift, een cultuurverandering die alleen mogelijk is door niet 
meer te handelen vanuit de pavlov-reactie, maar consequent te handelen en te denken vanuit de 
maslow-benadering. leidinggevenden nemen daarin het initiatief om iedere keer opnieuw het ac-
cent te leggen op datgene wat afgesproken is, op datgene wat ze van elkaar verwachten. pas dan 
wordt nieuw gedrag de vereiste nieuwe gewoonte.

Monitoren, datagestuurd
in het project zijn stelselmatig de veranderingen gevolgd en waar mogelijk gemeten. dan gaat het 
over leerlingen die uit de klas zijn gestuurd, over op- en afstroom, over ervaren problemen, over ty-
pen gedragsproblemen en over het denken over ervaren gedragsproblemen en het eigen handelen 
daarop. 
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deze veranderingen zijn gemeten bij leraren en in de klas, maar ook bij de leerlingen zelf. Zij kunnen 
kundig reflecteren op wat de school doet en de wijze waarop zij dat doet. deze reflecties zijn een 
bron om te leren van en met elkaar.

het verzamelen van data helpt om scherp te krijgen of de ‘ervaren gedragsproblemen’ in overeen-
stemming zijn met de ‘cijfers’. het helpt om ‘het gevoel’ en ‘het feitelijke’ te toetsen aan elkaar en 
het steunt om de juiste interventies met elkaar te bepalen in de aanpak van ervaren gedragsproble-
men.

in paragraaf 3.3 zijn de meetinstrumenten opgenomen zoals deze in de pilotscholen zijn ingezet. 
deze zijn direct bruikbaar of aan te passen naar de eigen schoolspecifieke context.

Communicatie als sleutel
de dagelijkse praktijk vergt veel van leraren. het voorbereiden en uitvoeren van de lessen, het nakij-
ken van het gemaakte werk, het registreren van de toetsresultaten, het plannen en organiseren van 
teamactiviteiten en het volgen van alle in- en externe veranderingen. dat vraagt van het manage-
ment om stelselmatig te blijven communiceren over de ontwikkelagenda, over het thema ervaren 
gedragsproblemen, om zo een ieder bij de les te houden.

communicatie is daarin het sleutelwoord. communiceren kan op veel verschillende manieren. het 
agenderen in het teamoverleg, verkregen data in beeld brengen, leerlingen aan het woord laten tij-
dens een vergadering, notulen, een nieuwsbrief, een ‘gedragsthermometer’ in de aula, uitgangspun-
ten van de school visualiseren, een ‘mentor van de maand’, good practices in de koffiekamer, foto’s 
in de gangen, een spreuk van maand in de hal, een complimentenwand, et cetera. 

en vier de bereikte resultaten! Niets is zo fijn dan te zien en te horen dat resultaten bereikt zijn, dat 
het beoogde doel (deels) is gehaald. dat sterkt de inzet, betrokkenheid en samenwerking.

Ouders en externen
een ieder van ons weet dat ouders een cruciale rol spelen in de school. dat geldt zeker voor het 
onderwerp ‘ervaren gedragsproblemen’. u als management bent als eerste aan zet. maar u hoeft 
niet alles alleen te doen. ouders kunnen een ondersteunende en actieve rol innemen binnen dit 
thema. het start bij een eerste interventie om vervolgens het vuurtje brandend te houden. ouders 
zijn ervaringsdeskundigen en kunnen goede tips aanreiken om hun kind adequaat te begeleiden. in 
gesprek gaan mét de ouders is een vereiste. 

externe deskundigen kunnen ook ondersteunen. Zij kunnen inhoudelijke expertise aandragen of 
ondersteuning bieden door als kritisch reflectant te fungeren. een blik van buiten werpt vaak nieuw 
licht op ervaren gedragsproblemen in het onderwijs: de piramide van pavlov!

MAtErIALEN EN INstrUMENtEN
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