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instructie bieden, ter voorkoming van 
incidenten, en kinderen die zich goed 
gedragen veel positieve feedback 
geven.’


Hoe voorkom je dat leerkrachten alleen 
hun eigen normen hanteren?
‘Gedrag is ingebed in en sterk afhan-
kelijk van de sociale context. Wat 
in de speeltuin mag, kan niet in de 
klas. De beoordeling van gedrag en 
sociaal-emotionele kenmerken is 
inderdaad meer afhankelijk van de 
beoordelaar dan bij toetsen voor taal 
of rekenen. Vaak vallen leerkracht en 
meetlat samen. Des te belangrijker is 
het daarom dat leerkrachten kwali-
tatief goede instrumenten gebruiken 
om (vorderingen in) gedrag van 
kinderen te beoordelen. Die zijn op 
de markt, bijvoorbeeld de sociale 
competentie observatie lijst (SCOL). 
Een dergelijk gedragsinstrument geeft 
door middel van ankerpunten hou-
vast. Maar ook dan is het van belang 
dat een leraar zich bezint op de mo-
menten dat kinderen boven zichzelf 
uitstijgen of juist onderpresteren: wat 
betekenen die voor de leeromgeving 
waarin het kind optimaal functio-
neert en hoe kan de leraar die vaker 
creëren?’


Werkt het ook op een achterstands-
school?
‘Het wordt lastig als een deel van de 
leraren of leerlingen geen zin heeft, 
of zich al bij voorbaat afgeschreven 
voelt. Zeker waar grote groepen 
kinderen slecht toegerust de school 
binnen komen, hebben leraren een 


Kleuters op de markt
Een kleutergroep veroorzaakt veel pro-
blemen in vrije situaties, met name bij 
het buiten opruimen van het spelma-
teriaal. Vaak ontstaan er ruzies omdat 
verschillende kinderen hetzelfde willen 
opruimen of juist niet meehelpen. De 
leerkracht bespreekt het probleem 
met de kleuters en vergelijkt het met 
het opruimen van een plein nadat er 
markt is geweest. De groep gaat met 
haar kijken hoe dat er aan toe gaat.
In een kringgesprek bespreken de 
kleuters wat ze gezien hebben. 
Gezamenlijk komen ze met ideeën en 
oplossingen: gekleurde hesjes en pet-


ten die gekoppeld 
zijn aan taken. Rode pet is 
bijvoorbeeld opruimen van 
alle scheppen; hesjesdra-
gers moeten alle karren en 
fietsen stallen. De taken en 
opdrachten zijn duidelijk. De 
kinderen voelen zich op een 
speelse en prettige manier 
verantwoordelijk. De leer-
kracht evalueert regelmatig 
en laat de kleuters deze stra-
tegie ook toepassen bij het verdelen 
van de taken in de speel-, werk- of 
bouwhoeken. / CvT, HG


Asperger in de groep
Ron met Asperger functioneerde goed op de basisschool. Na de eerste 
maanden brugklas vwo ontstaan problemen. Ron heeft twee keer een klap 
uitgedeeld en ook een meisje aan de haren getrokken. De mentor, de groep en 
enkele ouders hebben daar problemen mee. Na een situatieanalyse blijkt dat 
Ron buitengesloten wordt en zich niet geaccepteerd voelt. Bij de jongens uit 
zijn groep vindt hij geen aansluiting. De meisjes dulden hem, maar gaan hem 
ook soms uit de weg. De mentor heeft veel in Ron geïnvesteerd en vindt hem 
nu ongrijpbaar. De overige docenten hebben geen signalen gegeven.
Een groepsaanpak resulteert in een meer begripvolle omgeving: er wordt 
informatie gegeven over Asperger en er volgen individuele en groepsgesprek-
ken waarbij het accent op hulpvaardigheid in de groep ligt. Ron voelt zich 
nu geaccepteerd, krijgt rust en deelt geen klappen meer uit. De mentor wordt 
begeleid en ervaart dat een andere benadering niet veel tijd vergt, maar wel 
tot oplossingen leidt. / HG, CvT


  T S E


heel zware taak. Zijn leerlingen onge-
motiveerd, kunnen ze zich slecht be-
heersen? In dergelijke groepen moet 
bestrijding van cognitieve achter-
standen vaak gecombineerd worden 
met werken aan gewenst gedrag. Juist 
dan kan de leraar het verschil maken! 
Dat wordt makkelijker als hij zelf in 
staat is regels goed toe te passen als 
rolmodel, het team consensus over 
regels heeft en elkaar aanspreekt 
op de rolmodelfunctie die 
leerkrachten hebben. Dus ons 
antwoord is: ja, ook op ach-
terstandsscholen is het heel 
goed mogelijk expliciet aan 
gedragsverbetering te werken.´ 
/ MM


Dit artikel kwam tot stand 
met medewerking van 
Cathy van Tuijl en 
Hermine Grashof.
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gedrag bieden.’
‘Wat je ziet is dat gedragsdoelen 
vaak minder goed zijn omschreven 
en uitgesplitst naar verschillende 
leeftijden. We zijn aardig voor elkaar 
is bijvoorbeeld te weinig concreet. 
Maar duidelijk meetbare doelen, een 
goede vertaling daarvan in activi-
teiten, goede expliciete instructie, 
constructieve en informatieve 
feedback en voldoende intensiteit/
leertijd zijn essentiële ingrediënten, 
ook om leerlingen bepaald gedrag 
aan te leren. Veel instructie op het 
gebied van gedrag vindt plaats naar 
aanleiding van incidenten: de leer-
kracht geeft een standje of wijst een 
kind terecht. Je kunt beter regelma-
tig preventief gedragsinstructie als 


S P E C I A L  |  O P B R E N G S T G E R I C H T  W E R K E N         


Werken aan beter gedrag doe je toch de 
hele dag in een klas, waarom is expliciete 
gedragsinstructie nodig?
‘Om goed in een klas te functione-


ren en te leren 
zijn een 


goede werkhouding en allerlei 
sociaal-emotionele kwaliteiten 
van belang. Centraal staan zelfre-
gulatie, coöperatie en motivatie. 
Zelfregulatie betekent je aandacht 
kunnen richten, je emoties kunnen 
hanteren, je gedrag kunnen sturen 
(even op je beurt wachten) en even 


zelfstandig kunnen werken of 
spelen. Coöperatie verwijst naar 


hulp of ondersteuning vragen 
op een geschikte manier, 


kleine meningsverschillen 
zelf kunnen oplossen. 
Niet alle kinderen kun-
nen dat als ze aan de 
basisschool beginnen. 
Ze hebben ook niet 
allemaal zin in leren of 
zijn even betrokken bij 
activiteiten, ze zijn niet 
altijd gemotiveerd. Een 


leerkracht die actief, cre-
atief en kritisch handelt, 


regels hanteert en expliciet 
aanleert in de groep, kan 


sneller verbeteringen 
bereiken. Het kan een 


ordelijk en positief 
klas- en schoolkli-
maat opleveren 


waarin leerlingen 
willen leren. Werken 


aan gedrag ondersteunt re-
ken- en taalonderwijs.’


Wat is er nodig voor laten we zeg-
gen, gedragsonderwijs?
‘Gedragsdoelen moeten aller-
eerst passen binnen de visie 
van de school en ondersteund 


en voorgeleefd worden door het 
team. Alle neuzen moeten dezelfde 


kant op staan. Alleen dan kunnen 
leerkrachten binnen een school een 
doorgaande lijn op het gebied van 


Werken aan beter gedrag op school


Voorkom incidenten
Bij opbrengstgericht werken denken weinig leraren aan gedrag. Toch loont het. 
Expliciete gedragsinstructie en positieve feedback werken beter dan standjes na 
het zoveelste incident, vinden Cathy van Tuijl en Hermine Grashof.


Onrust
Leerkracht Inge van groep 7 vindt 
dat haar leerlingen te veel onrust 
veroorzaken. Bij observatie door 
de intern begeleider blijkt dat Inge 
regels onvoldoende hanteert. On-
danks de regel ‘niet door de klas lo-
pen’ gaan de kinderen bijvoorbeeld 
al na enkele minuten toch naar 
haar toe. Inge beantwoordt hun 
vragen vriendelijk met als gevolg 
dat vele leerlingen volgen. Hiermee 
houdt ze het ongewenste gedrag in 
stand. Ze zou veel meer het accent 
moeten leggen op positief gedrag 
(zitten blijven) door aandacht te 
geven aan de ‘zittenblijvers’ die 
wel volgens de regels het vragen-
blokje hanteren. Inge verandert 
haar gedrag middels school-video-
interactiebegeleiding. Ze ervaart 
vervolgens veel minder gedragspro-
blemen en een betere en rustigere 
werksfeer. / HG, CvT
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