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1 Inleiding 

Binnen het huidige onderwijs zien we heel veel diversiteit. Zin in leren! Zin in leven! stelt dat het 
organiseren van effectieve onderwijsarrangementen op maat van hun leerlingen één van de eigen-
schappen van een professionele leraar is. Op die manier kan elke leerling zich ten volle ontwikke-
len. Als een leerling een leerprobleem heeft, dan is het een logische reflex om die te gaan onder-
steunen. Maar hoe kun je nu leerlingen ondersteunen met die niet het gewenste gedrag vertonen? 
Een eenduidig antwoord kunnen we helaas niet bieden. Maar met deze inspiratiebundel proberen 
we tegemoet te komen aan de toegenomen vraag naar ondersteuning en naar hulpmiddelen om 
met ongewenst gedrag om te gaan. Deze inspiratiebundel is een verzameling van informatie tools 
die vandaag de dag binnen onderwijs uitgeprobeerd worden. 

Ongewenst gedrag aanpakken is niet eenvoudig. Elke leerling is verschillend, en wat voor de ene 
leerling werkt, kan voor de andere leerling minder goed werken. Het zoeken naar een geschikte 
aanpak is een langdurig proces. Deze inspiratiebundel heeft als doel jou als leraar en lerarenteam 
tips te geven voor een geschikte aanpak. Daarnaast kan deze inspiratiebundel je hopelijk aan het 
denken zetten, aanzetten om nieuwe dingen uit te proberen, te ontwerpen en aan te passen. 

We hopen dat de inspiratiebundel daarnaast ook aanzetten geeft om op schoolniveau na te denken 
over het beleid dat wordt gevoerd. Daarbij streef je als schoolteam naar een gezamenlijke aan-
pak, rekening houdende met de context van je school. 

Deze bundel is tot stand gekomen vanuit een literatuurstudie. In de voetnoten kun je steeds te-
rugvinden welke literatuur er is geraadpleegd. Als je dus graag wat extra informatie hebt over een 
bepaald onderwerp kun je die bronnen altijd raadplegen. Doorheen het document vind je ook en-
kele leestips. Er is een online bevraging gedaan bij pedagogisch begeleiders competentieontwikke-
ling. Als laatste zijn er enkele scholen bezocht die werken rond gedragsproblemen, en een type 3 
school buitengewoon onderwijs. De inzichten uit deze bezoeken is impliciet verwerkt doorheen 
deze bundel.  

Deze bundel is heel erg uitgebreid. Je kunt ervoor kiezen om deze helemaal door te nemen. Maar 
je kunt ook enkel de hoofdstukken aanklikken die je op dat moment nodig hebt. In de tekst wordt 
verwezen naar bijlagen. Die kun je achteraan in het document terugvinden. Het is aan te raden 
om eerst de tekst te lezen die bij de bijlagen hoort. Zo weet direct hoe je daarmee aan de slag 
kunt gaan. In de tekst vind je ook linken naar sites met extra informatie of tools. Hoewel deze in-
spiratiebundel omvangrijk is, werden er heel wat keuzes gemaakt. Andere boeken, technieken, 
tools zijn daarom niet minder waardevol.  

In het eerste hoofdstuk wordt gedrag theoretisch gekaderd, hoe ontstaat gedrag en op welke ma-
nier kunnen we kijken naar gedrag en ongewenst gedrag. De volgende hoofdstukken zijn opge-
bouwd vanuit de fasen van het zorgcontinuüm. Vervolgens wordt ingegaan op orde en tuchtmaat-
regelen. Als laatste vind je een overzicht van partners die jou als leraar of lerarenteam kunnen 
ondersteunen. Op het einde van het document vind je een lijst met alle bijlagen. 

2 Wat is ongewenst gedrag, gedragsproblemen, gedragsstoornissen? 

In dit hoofdstuk lichten we gedrag toe vanuit de ontwikkelingstaken van kinderen en worden de 
verschillende soorten probleemgedrag toegelicht. Daarna lichten we het verschil tussen probleem-
gedrag en gedragsstoornissen toe en geven we een overzicht van de meest voorkomende gedrags-
stoornissen. Als laatste worden enkele praktische tips en aanvullende literatuur meegegeven.  
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2.1 Ontwikkeling van het brein en gedrag  

Alle gedrag wordt gereguleerd door onze hersenen. Dr. Paul MacLean deelt ons brein in drie lagen 
in.  

De eerste laag is de laag van het reptielenbrein. 
Dit is het overlevingsbrein en onze automatische pi-
loot. Dit brein zorgt er onder andere voor dat je 
ademt, dat je temperatuur goed is, dat je hart 
klopt, dat je dorst en honger voelt. Het proces van 
de basisregulering wordt door dit brein gestuurd. 
Dit brein ontwikkelt zich in de baarmoeder, tot en 
met de leeftijd van 6 maanden1.  

De volgende laag is het limbisch brein, het zoog-
dierenbrein of het gevoelsbrein. In dit deel zit alles 
wat met gevoelens te maken heeft. Dit deel komt 
wat later tot ontwikkeling, namelijk als je de basis-
gevoelens voelt, ze leert herkennen, leert uiten, 
reguleren en beheersen. Kleuters zijn volop bezig 
met deze laag te ontwikkelen1.  

Het derde deel is de neocortex, het mensenbrein 
of het denkbrein. Met dit deel ben je in staat om 
abstract te denken, om een taal te leren, om via 
taal beelden te zien. De drie breindelen ontwikke-
len zich vanaf de geboorte, maar het accent verschuift in de derde kleuterklas naar de cortex.  

Kinderen zijn klaar om te leren lezen, schrijven en rekenen en om na te denken over hun gedrag. 
Reflecteren op je gedrag vergt abstract nadenken. Je moet uit jezelf kunnen stappen, voor jezelf 
gaan staan, terugkijken in de tijd, vergelijken met wat er van je wordt verwacht, om te kunnen 
antwoorden op een vraag zoals: ‘Waarom was je nu boos?’ Dat kun je nog niet, als je denkbrein 
nog onvoldoende ontwikkeld is. De leeftijd waarop kinderen dit abstracte denken bereiken, is 
moeilijk te bepalen. Dit is verschillend voor elk kind. Het is wel van belang om als leraar na te 
denken in hoeverre het kind al ontwikkeld is. Het heeft geen zin om een leerling te laten reflecte-
ren over zijn gedrag, als het denkbrein nog onvoldoende is ontwikkeld1.  

Kinderen leren door te imiteren, dit geldt ook voor gedrag. Kinderen spiegelen het gedrag dat an-
deren stellen. Dit kunnen broers of zussen zijn, ouders, leraren, klasgenootjes, tv- personages,…. 
Ze imiteren een model en leren ook van de imperfecties van dat model. Ze leren hoe modellen 
omgaan met fouten, problemen en frustraties. Hun hersenen reageren op wat ze zien in hun om-
geving1. Goede voorbeelden zijn daarom belangrijk. Als leraar kun je dus model staan voor het ge-
wenste gedrag. Dit kan bijvoorbeeld door zelf niet te roepen als je kwaad bent, maar op een rus-
tige manier conflicten aan te pakken. Stel dat je toch bent uitgevlogen op een leerling, kun je je 
wel achteraf excuseren en je fout toegeven. Hierdoor zien de leerlingen dat fouten maken mag, 
en hoe ze dit kunnen rechtzetten.  

 

1 Bruneel, G. (2017). KLEUTERGEWELD,GEWELDIGE KLEUTERS! Agressief gedrag bij jonge kinderen. In Dia-
loog, 2, 12-17. 
Singh, B. (2017). KLEUTERGEWELD, GEWELDIGE KLEUTERS! Toelichting op studiedag op 17 februari 2017. 
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2.2 Soorten probleemgedrag 

Probleemgedrag is een verzamelterm voor gedrag dat door ouders, leraren of andere opvoeders 
als problematisch wordt ervaren. We kunnen dit definiëren als een brede waaier van gedragspro-
blemen die het sociaal functioneren van kinderen in de groep (bv. op school) ernstig belemmeren. 
Gedragsproblemen zullen in deze tekst benoemd worden als ongewenst gedrag. Er zijn verschil-
lende soorten probleemgedrag. Die gedragsproblemen kunnen we onderverdelen in twee catego-
rieën: 

• Een leerling kan externaliserend probleemgedrag stellen. Dit gedrag richt zich naar buiten. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn vijandig-agressief gedrag, hyperactief gedrag, dwars en op-
standig gedrag, antisociaal gedrag.  

• Een leerling kan internaliserend probleemgedrag stellen. Dit gedrag richt zich naar binnen. 
Voorbeelden hiervan zijn faalangst, perfectionisme, prikkelbaar en driftig gedrag door emotie-
regulatieproblemen, angstig gedrag2.  

• Gedragsstoornis VS. probleemgedrag 

Probleemgedrag is geen synoniem voor gedragsstoornis. Een gedragsstoornis wordt namelijk be-
paald door de aanleg, erfelijkheid en invloeden tijdens de zwangerschap en de vertraagde rijping 
van de hersenen. Een gedragsprobleem ontstaat en wordt vooral in stand gehouden door invloeden 
van omgevingsfactoren (psycho–sociale factoren), zoals gezinssituatie of opvoeding3. Ondanks de 
aanleg heeft de omgeving ook bij gedragsstoornissen een belangrijke invloed op het gedrag van 
een leerling. Bepaalde omgevingsfactoren kunnen de leerling beschermen en weerbaarder maken. 

Agressief gedrag is niet hetzelfde als een gedragsstoornis. Agressie en boosheid horen bij de nor-
male ontwikkeling. Agressie is nooit een diagnose op zich, het gaat altijd om signaalgedrag. Wan-
neer een kind agressief gedrag vertoont, is er namelijk 
meestal een onderliggend probleem waarover het kind pro-
beert te communiceren. Het kind gebruikt met andere 
woorden agressie, omdat het (nog) geen andere manier van 
communicatie kent1. De agressie is een uiting van een on-
derliggende behoefte. Als leraar zet je deze behoeften 
centraal en niet het uiterlijke gedrag dat de leerling stelt. 
Je kunt dit vergelijken met het ijsbergmodel. Gedrag wordt 
gedragen door overtuigingen en gevoelens. De behoeften 
die aan de basis liggen, blijven zoals bij de ijsberg onzicht-
baar onder het wateroppervlak. Het vraagt een inspanning 
om ernaar op zoek te gaan en om je aanpak erop af te 
stemmen4.  

Bij ongewenst gedrag is het belangrijk te kijken naar de ontwikkeling van het kind (taal, moto-
riek, intelligentie) en de omgeving van het kind (gezin, school, vrienden). Zijn er redenen 
waarom het kind niet kan uitvoeren/duidelijk maken wat het wil? De taalvaardigheid van kinderen 

 

2 van Gennip, H., Marx, T. & Smeets, E. (2007). Gedragsproblemen in de basisschool en compe-
tenties van leraren. 

3 Zeitlin, I. (Z.D.) Gedragsprobleem versus gedragsstoornis. Psychologe Ina Zeitlin, Oplossings-
gerichte Therapie voor kinderen, jongeren & gezinnen. Geraadpleegd op 13 oktober 2017, van 
http://inazeitlin.nl/gedragsprobleem-vs-gedragstoornis/. 

4 Weyns, C.( 2017). De kracht van het midden in een gepolariseerde maatschappij. In dialoog, 
2, 6-11. 

http://inazeitlin.nl/
http://inazeitlin.nl/
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is hierbij een belangrijke factor. Zolang kinderen zich niet goed kunnen uitdrukken, uiten ze hun 
welbehagen en frustraties fysiek. Normaal piekt de agressie van kinderen tussen twee en drie 
jaar. Vanaf drie jaar komt de taalontwikkeling behoorlijk goed op gang. Doordat ze een andere 
manier ontdekken om hun behoeften of ongenoegen te uiten, neemt de fysieke manier van boos-
heid uiten af. Vanaf die leeftijd neemt de fysieke agressie dus af, maar de verbale agressie kan 
dan toenemen. Baby’s, peuters en jonge kleuters zijn van nature agressief. Naarmate hun egocen-
trische wereldbeeld evolueert tot een sociaal wereldbeeld, leren ze hun emoties hanteren en ver-
mindert het agressieve gedrag1. 

Alle kinderen vertonen tijdens hun ontwikkeling af en toe ongewenst gedrag. Dit is normaal en 
hoort bij de ontwikkeling van de eigen identiteit. Als gedrag vaak voorkomt, stabiel is en duidelijk 
afwijkt van wat we normaal opstandig of agressief gedrag vinden op een bepaalde leeftijd, dan 
kan er sprake zijn van een gedragsstoornis1. Aan de hand van een multidisciplinair onderzoek kan 
een diagnose gesteld worden. 

We proberen niet naar leerlingen te kijken vanuit het medisch model. Denken vanuit het medisch 
model betekent namelijk dat ongewenst gedrag enkel opgelost kan worden als we het defect re-
pareren. Een vermindering van ongewenst gedrag zou ontstaan wanneer de leerling de juiste ken-
nis, vaardigheden, inzichten en attitudes krijgt aangeleerd. Het probleem hierbij is namelijk dat 
de transfer van de aangeleerde vaardigheden zich niet vertalen in de klaspraktijk omdat de omge-
ving er niet is op ingesteld5. 

In het internationaal verdrag voor de rechten van personen met een handicap (VN-verdrag) wordt 
handicap niet langer als een louter persoonlijk probleem beschouwd (medisch model), maar als 
een langdurig en belangrijk participatieprobleem te wijten aan een samenspel van: 

• een of meerdere functiebeperkingen op mentaal, psychisch, lichamelijk of zintuiglijk vlak; 

• beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten; 

• persoonlijke en externe factoren (sociaal model)6. 

Als leraar kun je vooral inzetten op de externe factoren van de leerlingen. Aangezien alle gedrag 
een uiting is van emoties en een reactie op de omgeving, kun je er als leraar voor zorgen dat leer-
lingen die emoties op een andere manier kunnen uiten. Zodat ze geen agressie of ongepast gedrag 
gebruiken om hun emoties te uiten. Ook kunnen er aanpassingen gebeuren in de omgeving om ne-
gatieve emoties te vermijden. Het is onmogelijk om op die manier alle gedrag te veranderen, ze-
ker als er sprake is van een gedragsstoornis, maar kleine ingrepen kunnen er wel voor zorgen dat 
je als leraar komt tot beter klasmanagement. Hoe minder tijd je moet investeren in verstoringen, 
hoe meer tijd je kan gebruiken om effectief te onderwijzen. Dit is positief voor de leerling met 
ongewenst gedrag als voor de medeleerlingen.  

2.3 Gedragsstoornissen 

In het Diagnostisch en Statistisch Handboek van Mentale Stoornissen V (DSM-V) worden alle men-
tale stoornissen geclassificeerd. Op die manier wordt een gemeenschappelijke taal ontwikkeld ter 
bevordering van de onderlinge communicatie tussen professionals. Een relevante vraag bij het 
classificeren van gedragsproblemen is bijvoorbeeld: verstaan we hetzelfde wanneer we spreken 

 

5 Van Nus, W. (2015). Het ijzer smeden als het koud is: geweldloos verzet op school. Een nieuwe kijk op 
gedragsproblemen. Huizen: Pica. 

6 Departement Onderwijs en Vorming. (2017). Meta- evaluatie M-decreet. Geraadpleegd op 8 november 
2017, van https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Synthese%20tussen-
tijdse%20evaluatie%20M-decreet.pdf. 
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over aandachtsproblemen. Het zijn dus steeds beschrijvende classificaties, er worden geen verkla-
ringen gegeven voor het gedrag. 

Een classificatie kan helpen om te zoeken naar beschermende factoren voor de leerlingen. Een 
beschermende factor is een factor die in een risicovolle situatie de negatieve invloed van de risi-
cofactoren op de ontwikkeling geheel of gedeeltelijk teniet doet. Wanneer bepaalde factoren een 
kind beschermen of weerbaarder maken, kunnen we stellen dat het kind veerkracht heeft. Dit be-
tekent dat het kind gelooft in zijn ontwikkelkracht en kan genieten, dat hij op een passende ma-
nier weerbaar is en gelooft dat hij ondanks tegenslag en ontmoediging steeds weer kan opstaan (= 
te verwachten leeruitkomst).. Beschermende factoren zijn niet absoluut. Wat bij het ene kind een 
risicofactor is, kan bij het andere kind een beschermende factor zijn7.  

2.3.1 Gedragsstoornissen 

Hieronder worden de meest voorkomende gedrags- en emotionele stoornissen toegelicht.  

ODD8 • Oppositionele opstandige stoornis 

• Zien omgeving als potentieel vijandig  

• Zien niet in dat ze zelf aandeel hebben in het ontstaan van vijandige re-
acties 

• Moeite met gezag aanvaarden 

• Conflicten met leeftijdsgenoten  

• Niet flexibel als situatie plots verandert 

• Moeilijkheden met emotieregulatie 

CD6 • Conduct Disorder 

• Antisociale stoornis of normoverschrijdend- gedragsstoornis 

• Moeite met gezag aanvaarden 

• Dwars en uitdagend gedrag 

• Emotionele symptomen 

• Wraakzuchtig gedrag 

• Niet flexibel als situatie plots verandert 

• Moeilijkheden met emotieregulatie 

2.3.2 ontwikkelingsstoornissen 

Ongewenst gedrag is niet inherent aan ontwikkelingsstoornissen, maar vaak vertonen kinderen 
met een ontwikkelingsstoornis wel (in lichte mate) ongewenst gedrag of gedragsstoornissen. 

 

7 Prodia. (2014). Protocol diagnostiek bij gedrags- en/of emotionele problemen en het vermoeden van een 
(ontwikkelings)stoornis. Gedownload van, http://www.prodiagnostiek.be/sites/default/files/GE-
DRAG%20EN%20EMOTIE%20_2016_volledige%20tekst.pdf 
8 Horreweg A. (Z.D.). ODD/CD. Geraadpleegd op 11 oktober 2017, van http://gedragsproblemeninde-
klas.nl/gedrags-en-ontwikkelingsstoornissen/odd-cd/ 
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ADHD9 • = Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

• Moeilijk concentreren 

• Hyperactief 

• Impulsief 

• Snel afgeleid 

• Moeilijk om opdrachten te verrichten die ze niet leuk vinden 

• Moeite met opvolgen van aanwijzingen 

• Onderbreken medeleerlingen makkelijk 

ASS10 • Autisme spectrumstoornis 

• Problemen met sociaal/emotionele wederkerigheid 

• Weinig non-verbale communicatieve vaardigheden 

• Uit zich op verschillende manieren 

• Afwijkende sociale interactie: imitatie, relaties onderhouden, moei-
lijk samenspelen, bewustwording sociale regels en taboes 

• Tekort aan verbeelding en executieve functies 

Hechtingsstoornis11 • Verschil tussen hechtingsgedrag en hechtingsstijlen 

• Bindings/verlatingsangst 

• Durft omgeving minder verkennen  minder leerkansen (veiligheid, 
bescherming) 

• Moeilijkheden met gezag aanvaarden  

2.3.3 Angststoornissen 

Bij kinderen gaat angst vaak samen met leer- en gedragsproblemen. 

Angststoornissen1213 • Angst is niet in verhouding met datgene waarvoor ze bang zijn 

• Verlammende angst 

• Vermijden angstsituaties 

• Verborgen problematiek, moeilijk te herkennen 

• Neem als leraar signalen serieus  

• Fysiologisch: beven, hoofdpijn, buikpijn, gevoel van constante ge-
spannenheid 

• Cognitief: constant vervelende gedachten over de nare, verschrik-
kelijke dingen die zouden kunnen gebeuren en veel piekeren, vooral 
voor het slapengaan 

 

9 Geestelijk Gezond Vlaanderen. (Z.D.). ADHD. Geraadpleegd op 13 oktober 2017, van http://www.gees-
telijkgezondvlaanderen.be/adhd. 

10 Dienst Lerenden. (2015). Leerlingen met een vermoeden van ASS of met ASS in het gewoon secundair 
onderwijs. Intern document Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

11 Kerpel, A. (2014). Hechtingsstoornissen. Geraadpleegd op 16 oktober 2017, van https://wij-le-
ren.nl/hechtingsstoornissen-hechting.php. 

12 Geestelijk Gezond Vlaanderen. (Z.D.). angststoornissen. Geraadpleegd op 13 oktober, van 
http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/angststoornissen. 

13 Horreweg A. (Z.D.). Angststoornissen en depressie. Geraadpleegd op 13 oktober 2017, van http://ge-
dragsproblemenindeklas.nl/gedrags-en-ontwikkelingsstoornissen/angststoornissen-en-depressie/. 
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• Gedragsmatig: proberen de angstige situaties constant te vermijden 
(bij elke toets ziek zijn) of de situatie te ondergaan met huilen of 
juist met snel geïrriteerd gedrag, boosheid en agressie 

 

2.4 Type 3 (kinderen met een emotionele of gedragsstoornis die geen verstandelijke beper-
king hebben) 

Kinderen met een emotionele of gedragsstoornis kunnen onderwijs volgen in het buitengewoon on-
derwijs. Type 3 is er voor kinderen met een emotionele of gedragsstoornis die geen verstandelijke 
beperking hebben14. Kinderen met een emotionele of gedragsstoornis zijn kinderen bij wie op ba-
sis van gespecialiseerde, door een multidisciplinair team aangeleverde diagnostiek, met inbegrip 
van psychiatrisch onderzoek, een van de volgende problematieken wordt vastgesteld15: 

• een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit; 

• een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis; 

• de gedragsstoornis in enge zin, ‘conduct disorder’; 

• een angst- en stemmingsstoornis; 

• een hechtingsstoornis. 

2.5 Leestips en tools 

Ondanks het kijken naar leerlingen vanuit het sociaal model kan het als leraar handig zijn om ge-
dragsstoornissen te kennen en herkennen, in hoofdstuk 8 van de map leerzorg vind je per stoornis 
een beknopte lijst van mogelijke zwakke risicofactoren en mogelijke beschermende factoren van 
leerlingen. Via de link kun je dit document raadplegen. 

 

Voor wie hieromtrent meer informatie wil kan de volledige map raadplegen. De map wil de des-
kundigheid vergroten, werkinstrumenten ter beschikking stellen die de leraren ondersteunen bij 
interne klasdifferentiatie en aanpak van leerlingen met een bijzondere hulpvraag en de leraren 
didactische werkvormen bieden waarmee men elke leerling in de les kan betrekken, met bijzon-
dere aandacht voor de verschillende beginsituatie en mogelijkheden. 

Ook op de site ‘Gedragsproblemen in de klas’ kun je onder de rubriek ‘gedrags- en ontwikkelings-
stoornissen’ informatie vinden per stoornis. Deze informatie wordt telkens aangevuld met tips om 
deze leerlingen te ondersteunen. 

Voor wie graag specifiek wil werken rond ADHD, is de ‘toolkit ADHD’ interessant. In het boekje 
vind je informatie en tips om gedragsveranderingen teweeg te brengen. Je vindt in de toolkit ook 
een spel, voor jou en de leerling(en) met ADHD. 

Op de website van Autisme Centraal vind je meer informatie over ASS. 

 

14 Onderwijs Vlaanderen. (Z.D.). Buitengewoon basisonderwijs. Geraadpleegd op 16 oktober 2017, van 
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/default.aspx/bao/buo. 

15 Onderwijs.Vlaanderen. (2014). Decreet basisonderwijs, artikel 10. Geraadpleegd op 16 oktober 2017, van 
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12254#135298. 

http://cdn.nimbu.io/s/qbyt3c0/channelentries/k9canja/files/Map_leerzorg_-_hfdst_8.pdf
http://cdn.nimbu.io/s/qbyt3c0/channelentries/4t36zpf/files/Map_leerzorg.pdf
http://gedragsproblemenindeklas.nl/gedrags-en-ontwikkelingsstoornissen/
http://www.upckuleuven.be/nl/adhd-toolkit
http://www.autismecentraal.com/
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/default.aspx/bao/buo
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12254#135298
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Voor wie graag over nog meer informatie beschikt kan het ‘Protocol diagnostiek bij gedrags- en/of 
emotionele problemen en het vermoeden van een (ontwikkelings)stoornis’ van Prodia raadplegen. 
Dit document biedt informatie over hoe het zorgcontinuüm kan toegepast worden, alsook een zeer 
uitgebreid theoretisch hoofdstuk over gedrag en emotie. 

Je kunt eventueel ook zelf de DSM-5 raadplegen om inzicht te verwerven in de classificatie. Let 
wel op, dit document is ontworpen voor psychologen en psychiaters. 

3 Fasen van het zorgcontinuüm 

Om deze inspiratiebundel op te bouwen vertrekken we vanuit de fasen van het zorgcontinuüm. 
Het zorgcontinuüm is een aansluitend doorlopend geheel. De zorgwerking van de school vloeit 
over naar een intensievere vorm van zorg, indien dat nodig is. De specifieke onderwijsbehoeften 
van leerlingen zijn immers niet strikt af te lijnen. Als de zorg overgaat naar een volgende fase, 
blijven de acties uit de vorige fasen van kracht. 

3.1 Fase 0: Brede basiszorg 

Het zorgcontinuüm start met fase 0, de brede basiszorg. Hier tracht je te voldoen aan psycholo-
gische basisbehoeften van elke leerling, de behoefte aan autonomie, competentiegevoel en ver-
bondenheid. De brede basiszorg zet in op alle ontwikkelingsdomeinen, maar in deze inspiratiebun-
del zal vooral gefocust worden op zorg die ongewenst gedrag kan helpen vermijden16.  

3.1.1 Krachtige leeromgeving 

Een eerste manier om ongewenst gedrag te vermijden is inzetten op een krachtige leeromgeving. 
Krachtige leeromgevingen zijn leersituaties die sterk uitdagend zijn. Ze bevatten veel doe-activi-
teiten, probleemsituaties die aangepast zijn aan het niveau van de leerling of leerrijke inhouden. 
De kernprincipes van een krachtige leeromgeving zijn een positief, veilig, en rijk leerklimaat; be-
tekenisvol leren; rijke ondersteuning en interactie16. Een dergelijke leeromgeving draagt bij tot 
de kwaliteitsverbetering van het onderwijsaanbod en tot de verhoging van het leerrendement bij 
alle leerlingen. 

3.1.1.1 Positief, veilig en rijk leerklimaat 

Om tot een positief leerklimaat te komen is het belangrijk dat leraren werken aan een warm rela-
tioneel school- en klasklimaat. Het doel is dat elke leerling een genuanceerd, realistisch en posi-
tief zelfbeeld ontwikkelt. Dat kan op verschillende manieren bereikt worden17.  

Ten eerste kan het als leraar lonen om in te zetten op verbondenheid. Het is voor kinderen van 
belang dat ze weten dat er iemand bij hen is, getuige is van wat ze meemaken en hen opvangt als 
dat nodig is. Kinderen die dat hebben, komen er bij problemen beter uit dan kinderen die dat niet 
hebben. Dit zullen in de eerste plaats de ouders zijn, maar op school kan de leraar inzetten op 
deze verbinding. Om een goede relatie op te bouwen met de leerlingen ben je als leraar in de 
eerste plaats een rolmodel1. 

Je kan inzetten op verbondenheid door leerlingen elke ochtend persoonlijk te begroeten bij het 
binnenkomen in de klas. Zo krijgen ze allemaal positieve aandacht, ongeacht wat er de vorige dag 
is gebeurd. Elk kind kan starten met een schone lei. Probeer tijdens de dag met elke leerling een 

 

16 DOKO. (2014). Vademecum Zorg. Brussel: DOKO. 
17 DOKO. (2013). Opdrachten voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen. Brussel: DOKO. 

https://www.dsm-5.nl/
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informeel gesprekje aan te knopen, over hun hobby’s, thuissituatie, …. Als je merkt dat een leer-
ling met een probleem zit, kun je hem of haar persoonlijk aanspreken. Gevoelskaartjes kunnen 
een hulpmiddel zijn om de gevoelens van de leerlingen in te schatten. Elke leerling krijgt kaartjes 
met de verschillende gevoelens op. Aan het begin van de dag/activiteit/les, leggen ze het kaartje 
met het meest passende gevoel op hun tafel. Als ze erover willen praten kunnen ze dit aanduiden 
op het kaartje, door er bijvoorbeeld een wasknijper op te steken. In de bijlagen 1 en 2 vind je 
voorbeelden van gevoelskaartjes, de eerste zijn eerder op kleuterniveau, de tweede zijn meer ge-
schikt voor het lager onderwijs. Je kunt ook zelf gevoelskaartjes ontwerpen, of de leerlingen indi-
vidueel gevoelskaartjes laten ontwerpen of tekenen.  

Door gebruik te maken van de gevoelskaartjes werk je aan de persoonsgebonden ontwikkeling van 
leerlingen. De generieke doelen waar je aan werkt zijn:  

Omgaan met gevoelens en behoeften 

 

• SEgb1: Gevoelens en behoeften bij zichzelf 
en anderen beleven, aanvaarden, herken-
nen en in taal uitdrukken 

• SEgb2: Bewust omgaan met gevoelens en 
behoeften en deze binnen aanvaardbare 
grenzen uiten. Zelfbeheersing ontwikke-
len. 

• SEgb3: Zoeken naar mogelijkheden om, in 
respect voor zichzelf en de andere, aan ei-
gen behoeften en die van anderen tege-
moet komen 

Inlevingsvermogen • SEiv3: In het eigen gedrag rekening houden 
met de gevoelens en de behoeften van an-
deren zonder zichzelf te verliezen. 

Gezonde en veilige levensstijl 

 

• IVgv1: Zorg dragen voor de eigen mentale, 
sociale en fysieke gezondheid en veiligheid 
en die van anderen.  

• IVgv3: Bereid zijn steun te vragen en/of te 
geven om de eigen gezondheid en veilig-
heid, en die van anderen te bewaken. 

Veerkracht • IKvk3: Flexibel omgaan met veranderende 
omstandigheden 

• IKvk4: Situaties die als moeilijk ervaren 
worden en frustraties ombuigen door te 
zoeken naar mogelijkheden om er bevrij-
dend mee om te gaan 

• IKvk5: Grensoverschrijdend gedrag herken-
nen en er weerbaar mee omgaan 

 

Meer informatie over omgaan met gevoelens en emoties vind je hier: http://www.groei-
mee.be/emoties-en-gevoelens 

http://www.groeimee.be/emoties-en-gevoelens
http://www.groeimee.be/emoties-en-gevoelens
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Met de box ‘Wijzer in executieve functies’ kun je werken aan de emotieregulatie van leerlingen, 
aan de hand van kleine spelletjes. Met de box kun je ook werken aan andere executieve functies. 
Auteurs: Maaike Houtman, Maaike Losekoot, Tjitske van der Waals en Mickey Waringa ISBN: 
9789492525048 Uitgeverij: Pica Link: https://www.uitgeverijpica.nl/titels/nieuw/wijzer-in-exe-
cutieve-functies-groep-1-t-m-4-pica  

Ten tweede leg je de lat hoog voor elke leerling. Geloof in ieders talent en probeer leerlingen vol-
doende uit te dagen. De leerambitie moet realistisch en haalbaar zijn, op maat en binnen de mo-
gelijkheden van elke leerling. Je kunt hieraan werken door voldoende te differentiëren. Differen-
tiëren betekent het onderwijsaanbod dichter bij de leerling brengen. Je denkt na wat een leerling 
op een bepaald moment nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Wie is de leerling? Wat zijn 
de opvoedings- en onderwijsbehoeften? Wat biedt/vraagt de context? In welke mate realiseren we 
het leerplan? Op welke manier inspireert het leerplanconcept om ervaringen te verbreden en te 
verdiepen? Om te differentiëren qua moeilijkheid is het zinvol om je te baseren op de leerlijnen 
uit Zin in leren! Zin in leven!. Dat kan bijvoorbeeld door in de leerlijn te kiezen voor een lager lig-
gende of hoger liggende ontwikkelstap binnen eenzelfde generiek doel of door een extra generiek 
doel toe te voegen of achterwege te laten18.  

 

Differentiëren kan op heel veel verschillende manieren. Hieronder worden enkele mogelijkheden 
aangehaald19.  

• Denk na over het al dan niet geven van gemeenschappelijke oefeningen. Sommige kinderen 
hebben de leerstof al begrepen na het maken van twee gemeenschappelijke oefeningen en 
zullen zich vervelen. Zij kunnen heel snel de vragen beantwoorden, zodat iets minder sterke 
leerlingen de tijd niet krijgen om mee te denken of te antwoorden. Sommige leerlingen heb-
ben langer nood aan ondersteuning tijdens het maken van oefeningen.  

• Wissel af tussen groeperingsvormen. Laat hen individueel werken, in duo, in heterogene 
groepen, in homogene groepen, afhankelijk van het doel van de les. Op die manier leren kin-
deren samenwerken met iedereen. Stimuleer leerlingen om van en aan elkaar te leren. Kin-
deren kunnen elkaars talenten en werkpunten aanvullen. 

 

18 Katholiek onderwijs Vlaanderen. (Z.D.) De harmonische ontwikkeling van elke leerling staat voorop. Ge-
raadpleegd op 8 november 2017, van https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/krachtlij-
nen/5a5225d6-ab2b-46d9-bc17-43a0acdbdfdc. 

19 Klasse.(2015). Zo differentieer je in het lager onderwijs. Geraadpleegd op 26 oktober 2017, van 
https://www.klasse.be/9755/zo-differentieer-je-in-het-lager-onderwijs/. 

https://www.uitgeverijpica.nl/auteurs/497-maaike-houtman
https://www.uitgeverijpica.nl/auteurs/496-maaike-losekoot
https://www.uitgeverijpica.nl/auteurs/495-tjitske-van-der-waals
https://www.uitgeverijpica.nl/auteurs/494-mickey-waringa
https://www.uitgeverijpica.nl/titels/nieuw/wijzer-in-executieve-functies-groep-1-t-m-4-pica
https://www.uitgeverijpica.nl/titels/nieuw/wijzer-in-executieve-functies-groep-1-t-m-4-pica
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• Maak gebruik van concreet materiaal. Sluit taken aan op de leefwereld van je leerlingen. Laat 
ze zelf vanuit eigen interesses een invalshoek geven aan je opdrachten. En werk concreet: ge-
bruik concreet materiaal om het leren bij alle leerlingen op gang te krijgen. Wiskunde met 
Legoblokken werkt effectiever dan cijfers op werkbladen. 

• Probeer zaken aan te bieden op verschillende niveaus. Maak werkbladen, lesvoorbereidingen 
en lesinsteken op verschillende niveaus en voor verschillende leerprofielen zodat alle leer-
lingen uitgedaagd worden en voldoende succeservaringen krijgen. 

• Werk samen met collega’s. Zet je deur open en ga samen voor de verzamelde klas staan. 
Leerlingen van verschillende leeftijden samen zetten, zal je bijna automatisch differentiëren.  

In het ‘Vademecum zorg’ vind je heel wat theoretische informatie rond differentiëren, pagina 41- 
50. 

Om na te gaan of je als leraar goed bezig bent kun je differentiatiebingo spelen met je collega’s. 
Wandel door de vergaderruimte. Spreek je collega’s individueel aan. Vraag hoe zij differentiëren. 
Doe dat aan de hand van de stellingen in deze bingo. Voorbeeld: “Geef jij gerichte, individuele 
feedback aan je leerlingen?” Als je een collega hebt gevonden die voldoet aan vier stellingen op 
een rij (horizontaal, verticaal of diagonaal) roep je luid ‘bingo’ en win je het spel. Je kunt dit na-
tuurlijk ook individueel gebruiken en nagaan wat je zelf al doet. Probeer dan voor jezelf een hele 
rij af te vinken. Het hele kader mag natuurlijk ook. Zie bijlage 4. 

Inspiratie om te differentiëren vind je op deze site: http://www.differentiatieinonderwijs.be/klas. 

Ten derde kan je als leraar ook inzetten op sociaal- emotioneel leren (SEL). SEL is het ontwikke-
lingsproces waarmee je fundamentele levensvaardigheden verwerft. Het betreft vaardigheden 
waarmee we onszelf, onze vriendschappen en ons werk effectief en moreel verantwoord kunnen 
vormgeven20. Binnen Zin in leren! Zin in leven! wordt gesproken van socio-emotionele ontwikke-
ling. De te verwachten leeruitkomst is: “Ik kan op een warme en communicatieve wijze in relatie 
treden met mezelf en met anderen.” Binnen het ontwikkelveld socio-emotionele ontwikkeling on-
derscheiden wij vier ontwikkelthema’s: 

1. Relationele vaardigheden 
2. Omgaan met gevoelens en behoeften 
3. Inlevingsvermogen 
4. Seksueel bewustzijn 

Er wordt gestreefd naar een harmonische ontwikkeling tussen persoonsgebonden ontwikkeling en 
cultuurgebonden ontwikkeling. De persoonsgebonden ontwikkeling staat voorop. Daarom nodigen 
we leraren uit om bij de afbakening van de leerinhoud steeds en eerst na te gaan in welke mate 
deze kansen biedt tot de ontwikkeling van de persoon van de leerling. Daarna kan de selectie van 
de na te streven doelstellingen binnen de cultuurgebonden ontwikkelingsvelden worden ge-
maakt21. Door Zin in leren! Zin in leven! correct toe te passen werk je dus geïntegreerd aan de 
socio-emotionele ontwikkeling.  

In het boek ’Groepsplan gedrag’ van Kees Van Overveld20 vind je achtergrondinformatie over SEL. 
Er wordt schematisch weergegeven op welke leeftijd leerlingen over bepaalde sociaal-emotionele 
vaardigheden zouden moeten beschikken en er worden ook interessante voorbeeldjes gegeven. De 

 

20 Overveld, K. v. (2015). Groepsplan Gedrag. Pica. 
21 Katholiek Onderwijs Vlaanderen. (2015). Raamwerk voor een leerplan in ontwikkeling. Gedownload van 

https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/CUR-2015-V-Raamwerk%20voor%20een%20leer-
plan%20in%20ontwikkeling%20versie%2017. 

http://www.differentiatieinonderwijs.be/klas
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/leerinhoud/SE/rv
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/leerinhoud/SE/gb
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/leerinhoud/SE/iv
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/leerinhoud/SE/sb
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leerlijnen in Zin in leren! Zin in leven! geven je eveneens inzicht in referentieperiodes op basis 
van de leeftijd van de leerlingen. De referentieperiodes geven de gevoelige periodes weer om te 
werken aan bepaalde vaardigheden. 

Ook het boek ‘Sel. sociaal-emotioneel leren als basis’ van Kees Van Overveld bundelt interessante 
informatie over SEL. 

3.1.1.2 Betekenisvol leren 

Als leerkracht leer je leerlingen zinvolle dingen. Dat wil zeggen: werkelijkheidsnabij onderwijs 
dat de beleving van de leerlingen centraal stelt. Dat doe je door te werken vanuit authentieke en 
betekenisvolle situaties. Je zoekt daarvoor naar aansluiting bij ervaringen en leefsituaties van de 
leerlingen en schept een leeromgeving waarin leerlingen nieuwe levenservaringen kunnen opdoen. 
Zin in leren! Zin in leven! verwijst in die zin naar leren én naar leven, naar de voortdurende wis-
selwerking tussen beide. 

Bij het voorbereiden van lessen kan je bijvoorbeeld rekening houden met de ABC van groei. ABC 
staat voor Autonomie, verBondenheid, Competentie. Door hiermee rekening te houden verhoog je 
de intrinsieke motivatie van leerlingen22. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat er een 
sterke relatie is tussen de motivatie van leerlingen en hun schoolprestaties. 

Autonomie betekent de behoefte van leerlingen om controle te hebben over en invloed te kunnen 
uitoefenen op hun omgeving. Zich autonoom voelen heeft te maken met het gevoel hebben dat je 
mag kiezen, dat je iets zelf kunt bepalen, zelf zaken kunt/mag reguleren23. Je kunt inzetten op 
de autonomie van leerlingen door hen zelf beslissingen te laten nemen over hun leerproces. Laat 
hen bijvoorbeeld zelf het onderwerp van een spreekbeurt kiezen, geef keuze uit verschillende 
leesteksten zodat ze kunnen kiezen voor een tekst die aansluit bij hun interesse, laat leerlingen 
kiezen op welke manier ze iets willen voor de klas brengen. Als de les het toe laat, laat je leer-
lingen kiezen om individueel te werken of in groep, laat kleuters of leerlingen kiezen in welke 
hoek ze aan het werk gaan. Je kan hier als leraar zo ver gaan als je zelf wil. Veel hangt af van de 
klasgroep. De ene groep of leerling zal beter kunnen omgaan met de autonomie dan andere.  

Verbondenheid is de behoefte van een leerling om bij de groep te horen en vervolgens het gevoel 
dat je erbij hoort, dat dit jouw klas is, en dat een ander, zoals bijvoorbeeld de leraar met jou be-
trokken is, dat je mag zijn wie je bent20. In punt 4.1.2 Positief, veilig en rijk leerklimaat kun je 
informatie vinden over het creëren van verbondenheid. 

Competentie is de behoefte van leerlingen om grip te hebben op hun omgeving, om die omgeving 
te begrijpen. Zich competent voelen is dan vooral het gevoel hebben dat je iets kunt of beheerst, 
weet wat er van je wordt verwacht en waar je aan toe bent24. Bij het maken van lesvoorbereidin-
gen houdt de leraar rekening met de competenties van de hele klas alsook individuele leerlingen. 
Zorg ervoor dat de lessen starten vanuit de basiscompetenties van de leerlingen en verhoog tij-
dens de les de moeilijkheidsgraad. Laat elke leerling succeservaringen meemaken, en zorg voor 

 

22 M. Van Steenkiste, B. Soenens. (2015). Vitamines voor groei. Leuven: Acco. 
23 De Boer, G. (2015). Hoe kun je differentiëren naar de motivatie van leerlingen?. Geraadpleegd op 26 

oktober 2017 van https://www.cps.nl/blog/2015/02/16/Hoe-kun-je-differentiren-naar-de-motivatie-
van-leerlingen. 

24 Kennis platform voor het onderwijs. (2016). Met welke didactische strategieën kunnen docenten de mo-
tivatie en leergierigheid bij mbo-studenten positief beïnvloeden? Geraadpleegd op 26 oktober 2017, van 
https://wij-leren.nl/beinvloeding-motivatie-en-leergierigheid-mbo-studenten.php. 
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voldoende ondersteuning bij uitdagende taken. Leg de lat hoog, maar reik leerlingen een opstapje 
om erover te raken25.  

Om inzicht te krijgen in je eigen klaspraktijk kun je gebruik maken van de kijkwijzer relatie, com-
petentie en verbondenheid, zie bijlage 5. Deze kan ingevuld worden door de leraar en/of door 
een leidinggevende, zorgcoördinator die komt observeren in de klas. Je kunt aan de hand van 
deze kijkwijzer ook inspiratie opdoen om de intrinsieke motivatie te verhogen.  

Leerlingen verschillen onderling heel erg. Om voor elke leerling te werken aan autonomie, ver-
bondenheid en competentie kun je tijdens de lessen differentiëren. Dit werd reeds uitgediept bij 
het positief, veilig en rijk leerklimaat.  

Heel vaak zie je de concepten van autonomie, verbondenheid en competentie terugkomen in de 
tips. Dit is geen losstaand concept en het is iets dat je gaandeweg kan verweven in de hele klas- 
en schoolpraktijk.  

Ook via Zin in leren! Zin in leven! moeten leraren inzetten op het betekenisvol leren. Hieronder 
vind je wat je als leraar kan doen. 

 

Leraren die werk maken van betekenisvol leren26:  

• geven betekenis aan inhouden, aan opdrachten … zodat hun leerlingen deze begrijpen en als 
relevant en nuttig ervaren. 

• creëren betekenisvolle contexten die zin hebben en zin geven. 

• nodigen hun leerlingen uit om het nieuw geleerde te verbinden met eerdere leerervaringen, 
om nieuwe verbanden te leggen, er iets nieuws mee te creëren en het zelf toe te passen. 

• geloven dat wat echt boeit een grotere ontwikkelwaarde heeft en blijven zoeken naar inhou-
den waarbij de ontwikkelvelden- en thema’s op een samenhangende, zinvolle manier aan bod 
komen. 

• dompelen hun leerlingen onder in nieuwe contexten die rijke ervaringen bieden waardoor die 
leerlingen eigen interesses, voorkeuren en talenten ontdekken. 

• bieden ook voldoende ervaringskansen met betrekking tot leerinhouden waar hun leerlingen 
minder of geen voeling mee hebben opdat zij deze ook leren waarderen en erkennen als ‘de 
moeite waard. 

• stimuleren hun leerlingen om actief op zoek te gaan naar nieuwe ontdekkingen en ervaringen 
waardoor ze hun leefwereld verbreden en beseffen dat er veel te beleven en te leren valt. 

• zetten hun leerlingen aan tot nadenken binnen welke andere contexten ze de nieuw verwor-
ven kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes nog kunnen inzetten.  

3.1.1.3 Rijke ondersteuning en interactie 

Aan de hand van verschillende interventies zorg je als leraar voor bruggen tussen wat de leer-
lingen al wel kunnen en weten enerzijds en wat ze aan nieuwe competenties verwerven ander-
zijds. Je ondersteunt zodat leerlingen de beoogde doelstellingen bereiken. Om dit te bereiken zet 

 

25 Onderwijscentrum Brussel. (2014). Visietekst motivatie. Gedownload van http://www.onderwijscen-
trumbrussel.be/sites/www.onderwijscentrumbrussel.be/files/files/document/Visietekst%20OCB%20moti-
vatie%20en%20leren.pdf. 

26 Zill. (Z.D.). We streven naar kwaliteitsvol onderwijs. Geraadpleegd op 29 november, van https://zill.ka-
tholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/krachtlijnen/5a24abb1-3856-4ef0-b2c2-20a8e00798a6. 
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je als leraar in op productief leren, in plaats van reproductief leren. Hierbij is reflecteren op le-
ren zeer zinvol16. Je kunt leerlingen laten reflecteren aan de hand van feedback.  

Feedback is een instrument om informatie over het leren en het leerproces van de leerlingen om 
te zetten naar adviezen, die het leren faciliteren en in beweging houden27. Feedback geeft leer-
lingen inzicht in hoe ze het doen. Effectieve feedback geeft daarnaast aan wat het doel is, en wat 
de volgende stap is.  

 

De feedback kan gegeven worden op verschillende niveaus.  

• Taakniveau: de leraar geeft feedback op het eindresultaat, het product. Deze feedback is in-
houdelijk. 

• Procesniveau: deze feedback geeft informatie over het leerproces van de leerlingen. De leraar 
geeft feedback op de gebruikte strategie en kijkt hoe de leerling tot een bepaald resultaat is 
gekomen.  

• Zelfregulerend niveau: deze feedback is erop gericht om leerlingen zichzelf te evalueren. Dit 
bevordert de zelfregulatie van leerlingen.  

• Persoonlijk niveau: Dit is de minst effectieve feedback voor het leerproces, omdat de informa-
tiewaarde beperkt is28. 

Volgens verschillende onderzoeken is de ‘ideale’ feedback vriendelijk geformuleerd en gericht op 
een specifiek aspect van de taak. Daarnaast moet feedback duidelijk en logisch beargumenteerd 
zijn. Ook wanneer een compliment wordt gegeven, dan moet deze met duidelijke feiten worden 
onderbouwd. Wanneer positieve feedback wordt gegeven, dan heeft dit gunstige gevolgen voor de 
motivatie van de leerlingen. Natuurlijk is het ook van belang dat de leerkracht kritisch naar de ne-
gatieve aspecten van de taak kijkt en hier vervolgens ook feedback op geeft. Bij negatieve feed-
back is het wederom belangrijk dat de leerkracht specifiek is. Opmerkingen zoals: “meer details”, 
“te vaag”, “leg uit”, etc. vinden leerlingen te vaag en kunnen ze niets mee29.  

Enkele tips om feedback te geven zijn22 : 

• Geef constructieve feedback, tips en werkpunten vanuit een waarderende en betrokken rela-
tie. Geef aan waar mogelijkheden zijn tot progressie.  

 

27 Hattie& Temperley, 2007, vertaald door Sluijsmans, Weijsen, Castelijns & van de Ven. 2011. The power 
of feedback. Review of educational research. 

28 Struyven, K. C. Gheyssens, E. Engels, N. (2015). Ieders leer-kracht. Leuven: Acco. 
29 Eastall L. (2015). Effectieve feedback en de rol van geslacht. Gedownload van https://dspace.li-

brary.uu.nl/.../Effectieve%20feedback%20en%20geslacht%20Lisa.pdf. 

https://www.bol.com/nl/c/algemeen/katrien-struyven/3733615/index.html?lastId=24013
https://www.bol.com/nl/c/algemeen/esther-gheyssens/12312005/index.html?lastId=24013
https://www.bol.com/nl/c/algemeen/nadine-engels/3859442/index.html?lastId=24013
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• Laat het verband zien tussen wat de leerling doet (of niet doet) en het doel of resultaat dat 
hij (niet) bereikt. Presenteer oorzaken van slagen en mislukken als beheersbaar en intern en 
geef aan wat mogelijkheden tot progressie zijn.  

• Geef zo snel mogelijk na het gebeuren feedback en geef heel vaak feedback. Geef 3 keer zo-
veel positieve als negatieve feedback.  

Ten tweede kun je leerlingen ondersteunen door te werken aan een growth mindset. Een mindset 
is een overtuiging over jezelf en je basiseigenschappen, zoals bekwaamheid en aanleg, geloof per-
soonlijkheid, politieke voorkeur, talent, … Mensen met een fixed mindset geloven dat basiseigen-
schappen stabiel zijn. Mensen met een growth mindset geloven dat eigenschappen kunnen 
groeien, onder bepaalde omstandigheden, of net afnemen.  

Fixed mindset Growth mindset 

1. Zorg dat je altijd verstandig overkomt. 
Als dat niet kan, doe de opdracht dan 
niet. 

2. Inspanningen leveren is een vies woord. 

3. Verberg je fouten. Falen betekent: je 
hebt het niet. 

1. Leer, leer, leer: 'zeg me wanneer ik fout 
ben, want ik wil leren' 

2. Hard werken is de sleutel 

3. Fouten zijn menselijk. Ik gebruik ze om 
eruit te leren. 

 

Leerlingen kunnen ten eerste een mindset ontwikkelen door complimenten en andere beloningen. 
Leerlingen die complimenten krijgen omdat ze een taak snel goed doen, zoals “slimme jongen”, 
zullen sneller een fixed mindset ontwikkelen. Leerlingen die eerder procesgerichte feedback krij-
gen zoals “Waarom koos je voor deze kleur?” zullen gemakkelijker een growth mindset ontwikke-
len.  
Ten tweede heeft “de eigenwaarde te belangrijk maken” een invloed op de mindset van de leer-
ling. Als opvoeders enthousiast reageren op alles, en nooit kritisch zijn, kan dit leiden tot een 
fixed mindset. Een growth mindset kan ondersteund worden door waarde te hechten aan inzet en 
uitdagingen.  
Als laatste kan het verborgen curriculum een rol spelen in de ontwikkeling van een mindset. Als 
opvoeders prestaties vergelijken met anderen en daarbij etiketten als slim en dom gebruiken, kan 
dit leiden tot een fixed mindset. Waardeer je als opvoeder inzet van mensen, creëer je een kli-
maat om een growth mindset te ontwikkelen.  

Door hier als leraar bewust voor te zijn, kun je werken aan de mindset van je leerlingen. Het ge-
ven van effectieve feedback en een growth mindset gaan hand in hand. Vooral via procesgerichte 
en zelfregulerende feedback stimuleer je de growth mindset. Focus op de groei en het leren van 
de leerlingen. Laat hen zien dat je in hen gelooft in hun mogelijkheden. Besteed voldoende aan-
dacht aan fouten van leerlingen en laat hen daaruit leren30.  

Daarnaast kun je ook specifieker inzetten op de mindset van leerlingen. Je kunt hiervoor gebruik 
maken van de groei kaarten van platform mindset. In bijlage 6 vind je voorbeeldkaartjes, op de 
site http://platformmindset.nl/ kun je de volledige reeks aankopen. Op deze site vind je ook les-
materiaal, meer info en tips. In bijlage 7 vind je posters om als leraar en als ouder te werken aan 

 

30 Hymer, B. Gershon, M. (2014). Growht mindset, pocketboek. Rotterdam: Bazalt. 

http://platformmindset.nl/
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een growth mindset. Bijlage 8 zijn 2 posters om growth mindset complimenten te geven. Het 
‘pocketboek growth mindset’ is een heel handig en leuk boekje om te werken aan growth mind-
set. Het staat boordevol informatie, maar vooral veel ideeën voor de implementatie. Auteurs: 
Barry Hymer Mike Gershon, Uitgeverij: Bazalt Educatieve Uitgaven.  

In bijlage 9 vind je een kijkwijzer krachtige leeromgeving. Hiermee kun je reflecteren over je ei-
gen praktijk. Aan de hand van de kijkwijzer kom je erachter waar je nog extra kunt op inzetten.  

3.1.2 Positief klas- en schoolklimaat 

Werken aan een goed klimaat om ongewenst gedrag te vermijden gebeurt niet enkel in de klas, 
maar in de hele school. Door te werken aan een positief klas- en schoolklimaat voelen leerlingen 
zich thuis op school. leerlingen krijgen veel verantwoordelijkheid, vertrouwen en de kans om hun 
talenten te ontdekken. Door in te zetten op een warm schoolklimaat krijgen ongewenst gedrag en 
pesten bovendien minder kans31. 

3.1.2.1 Leerlingenparticipatie 

Zonder leerlingen is een school geen school. Door leerlingen te laten participeren word je een 
school voor en door leerlingen. Door initiatieven te nemen waardoor leerlingen weten hoe en bij 
wie ze terecht kunnen met hun kleine en grote zorgen, kun je als school kort op de bal spelen. 
Hierdoor kunnen problemen vermeden/of in een vroeg stadium aangepakt worden.  

Enkele mogelijke initiatieven zijn:  

• Kindercontacten: Kindercontacten zijn gelijkaardig aan oudercontacten. Je bespreekt samen 
met de leerlingen hoe het gaat in de klas. Hoe voelt het kind zich en welke succeservaringen 
heeft het? Wat loopt er eventueel mis? Het rapport kan hiervoor een vertrekpunt zijn, maar 
dat hoeft niet. Via kindercontacten kom je te weten hoe jouw leerlingen leren of hoe ze op-
drachten aanpakken. Op basis van die informatie kun je 3 werkpunten afspreken, die je samen 
met de leerlingen kiest. Het kindercontact is een speciaal vertrouwensmoment waardoor leer-
lingen je dingen toevertrouwen die je anders niet te horen krijgt. Wie echt naar kinderen luis-
tert, leert hen ook beter te begrijpen. Dingen die ze tijdens de les niet durven vertellen, kun-
nen leerlingen nu wel vertellen32.  
Heb je geen idee hoe je hieraan begint? Bijlage 10 is een verzameldocument met mogelijke 
werkvormen. Bijlage 11 kan inspiratie bieden om kindercontacten te organiseren met kleuters 
of eerste graad lager onderwijs.  

• Leerlingenparlement: Via een leerlingenparlement worden leerlingen betrokken bij het be-
leid van de school. Zoals in een echt parlement worden er per klas afgevaardigden verkozen. 
Zij vertegenwoordigen hun klas tijdens het leerlingenparlement. Je kunt in elke klas een idee-
enbus voorzien. Vooraf wordt een kringgesprek georganiseerd waarbij voorstellen of opmerkin-
gen door alle leerlingen van een klas worden besproken. De klasvertegenwoordigers bespreken 
dit op het leerlingenparlement. Probeer als leraren echt te luisteren naar de ideeën, sommige 
zaken zullen waarschijnlijk niet haalbaar zijn, maar schiet niet zomaar alles af. Onderbouw 

 

31 Klasse. (2016). 8 tips voor een warm schoolklimaat en minder pesten. Geraadpleegd op 26 oktober 2017 
van, https://www.klasse.be/36990/8-tips-voor-warm-schoolklimaat-minder-pesten/. 

32 Klasse. (2015). Zo organiseer je een kindcontact. Geraadpleegd op 26 oktober 2017 van, 
https://www.klasse.be/5627/zo-organiseer-kindcontact/. 

https://www.bol.com/nl/c/algemeen/barry-hymer/1278978/index.html?lastId=24017
https://www.bol.com/nl/c/algemeen/mike-gershon/6654000/index.html?lastId=24017
https://www.bol.com/nl/b/algemeen/bazalt-educatieve-uitgaven/9691211/index.html?lastId=24017
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ook telkens waarom iets wel of niet realiseerbaar is. Zo leren de leerlingen dat in de toekomst 
zelf beter inschatten. 

3.1.2.2 De speelplaats  

De speeltijd kan voor leerlingen met ongewenst gedrag moeilijk verlopen. Het kan er wild aan toe 
gaan en het komt soms tot conflicten. Als toezichter kun je onmogelijk alles constant in de gaten 
houden. Als je niet snel genoeg kunt ingrijpen kunnen conflicten escaleren. Om dit te vermijden 
kun je onderstaande zaken proberen.  

• Deel je speelplaats in verschillende zones in. Een voetbalzone, basketzone, hinkelzone, rus-
tige zone, theaterzone, kleuterzone…. Bekijk daarbij wat mogelijk is op jullie speelplaats. Je 
kunt ervoor kiezen om te werken met een doorschuifsysteem per klas of graad. Door het ge-
bruik van de zones kun je conflicten vermijden zoals leerlingen die in de weg lopen tijdens het 
voetbal en aan de kant geduwd worden.  

• Sta als leraar met het hele team eens stil of op jullie speelplaats elke leerling kan spelen vol-
gens zijn of haar interesses. Je kunt via het leerlingenparlement leerlingen mee laten beslis-
sen over de inrichting. Dit hoeft helemaal niet duur te zijn. Je kunt bijvoorbeeld Twister op 
de grond schilderen, een podium maken met paletten, een radio buiten zetten, … Als je ingrij-
pende veranderingen wil doen kun je inspiratie opdoen en informatie inwinnen over subsidies 
via http://www.pimpjespeelplaats.be/. In het boekje ‘Buiten spelen!’, vind je heel wat 
ideeën voor activiteiten om het buitenspel van kleuters te verrijken. Via Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen kun je dit boekje bestellen. In bijlage 12 vind je een enquête die je kunt laten in-
vullen door de leerlingen.  

• Het kan zinvol zijn om ook een rustige ruimte te voorzien op jouw speelplaats. Hier kunnen 
leerlingen die overstuur zijn zich terug trekken om tot rust te komen. Ook leerlingen die niet 
goed reageren op een drukke speelplaats kunnen hier komen bijtanken. Je kunt dit op ver-
schillende manieren inrichten. Dit kan een huisje zijn op de speelplaats, een afgeschermd 
deeltje van de speelplaats, of zelfs een ruimte binnen. Leerlingen kunnen hier bijvoorbeeld 
lezen of kleuren. Als je dit op jouw school organiseert maak je afspraken over wie hier mag 
naartoe komen.  

• Naast een rustige plek, kun je ook een boze hoek inrichten. Een mooi voorbeeld hiervan vind 
je in dit filmpje. 

• In dit artikel vind je meer inspiratie. 

• Stel goede speelplaatsregels op. Om de autonomie van de leerlingen te verhogen kun je die 
samen met de leerlingen opstellen. Dit kan ook aan bod komen tijdens het leerlingenparle-
ment. Zorg dat de regels duidelijk zijn voor alle leerlingen. Je kunt de regels zichtbaar maken 
op de speelplaats aan de hand van pictogrammen. Herhaal deze regels ook voldoende zodat 
leerlingen weten welk gedrag verwacht wordt tijdens de speeltijd. Probeer het aantal regels 
te beperken om een teveel aan prikkels te vermijden en probeer de regels op een positieve 
manier te verwoorden. Je benoemt op die manier het gewenste gedrag. Zo is “We blijven tij-
dens de speeltijd op de speelplaats” duidelijker dan “Je mag niet weglopen”. Verwijs bij een 
overtreding steeds terug naar de regels, zodat leerlingen herinnerd worden aan het gewenste 
gedrag.  

• Pictogrammen om de regels te verduidelijken kun je downloaden van de website.  

• Toezicht is van groot belang tijdens de speeltijd. Afhankelijk van hoe je speelplaats is inge-
richt ga je na wat de beste organisatie hiervoor is. Zorg ervoor dat de toezichthouder steeds 
tijdens het begin van de speeltijd aanwezig is. Als leraren instaan voor het toezicht kunnen zij 

http://www.pimpjespeelplaats.be/
http://curriculum-basisonderwijs.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/buiten-spelen
http://curriculum-basisonderwijs.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/buiten-spelen
https://www.klasse.be/110793/lastig-gedrag-emoties-school-plaats-troosthoek-bozenplek/
https://www.klasse.be/40662/leerlingen-lossen-conflicten-zelf-op/
http://www.sclera.be/nl/vzw/home
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2 minuten voor het belsignaal met hun klas naar buiten komen, zodat ze op tijd aanwezig zijn. 
Zorg ervoor dat de toezichter goed zichtbaar is, dit kan bijvoorbeeld door een fluo-jasje te 
dragen. Je kunt ook meerdere personen inzetten zodat ze elk een speelzone bewaken of de 
ruimte krijgen om mee te spelen. Door samen te spelen met de leerlingen creëer je verbon-
denheid en leer je hen enkele sociale vaardigheden. 

3.1.2.3 De eetzaal 

Een andere plaats die voor problemen kan zorgen is de eetzaal. Ook hier kun je nadenken wat je 
met de school kunt doen om voor een aangename sfeer te zorgen in de eetzaal, die conflicten ver-
mijden. Heel veel hangt af van de schoolcontext. Ga als team na wat op jullie school mogelijk is.  

• Ga eerst na op jullie school wat de struikelblokken zijn in de eetzaal. Welke triggers lokken 
ongewenst gedrag uit? Is de eetzaal te luidruchtig? Zitten de leerlingen te dicht bij elkaar? 
Moeten de leerlingen te lang stilzitten? Moet het stil zijn en moet er voortdurend sanctione-
rend opgetreden worden?  

• Je kunt de leerlingen bevragen wat zij graag verbeterd zien, wat hen zou kunnen helpen.  

• Beslis als team welke aanpassingen kunnen gebeuren, wat voor de school haalbaar is. 
Hier kun je alvast inspiratie opdoen. 

• Ook hier is het van belang om goede, duidelijke regels op te stellen. Probeer die zoveel moge-
lijk te laten aansluiten op de speelplaatsregels. Hoe je regels kunt opstellen vind je terug bij 
punt 4 van de speelplaatsregels. 

3.1.2.4 De gang en toiletten 

Bij het denken aan een schoolbrede aanpak van ongewenst gedrag, sta dan kort even stil bij de 
gang en de toiletten. Ontstaan hier soms problemen? Zo ja, wat kunnen we doen om die zoveel 
mogelijk te beperken. Ook hier kun je regels opstellen die voor alle klassen gelden.  

Laat kinderen tijdens de lessen naar het toilet gaan. De meeste kinderen houden het al een half-
uur op, voordat ze vragen om naar het toilet te mogen. Hierdoor verliezen leerlingen hun concen-
tratie. De kans is groot dat ze zo de les meer storen dan op een rustige manier naar het toilet te 
gaan. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de helft van de klas in het toilet rondhangt. Bespreek 
met de leerlingen wat het gewenste gedrag is33. Een mogelijke afspraak kan zijn dat er een maxi-
maal aantal leerlingen tegelijk naar het toilet mogen. Hang bijvoorbeeld 2 kettingen aan de deur, 
zijn die alle twee weg, dan moet de leerling wachten tot een leerling terug is van het toilet.  

Wil je werk maken van je drink- en plasbeleid, kun je op deze site terecht. 

3.1.2.5 Herstelgericht werken34 

Iedereen die bezig is met de opvoeding van kinderen moet constant keuzes maken, elke opvoeder 
tracht hierbij telkens de juiste keuze te maken. Volgens het Sociale-discipline-matrix heb je 
keuze uit vier mogelijke reacties op een situatie. Onder de matrix wordt deze toegelicht.  

 

33 Siccard A. (2017). Mag mijn kind plassen tijdens de les?. Geraadpleegd op 30 november 2017, van 
https://www.klasse.be/82751/drinken-plassen-tijdens-de-les/. 

34 Oostrik, H. (2010). Een basis van respect, herstelrecht in het primair onderwijs. ’s Hertogenbosc: KPC 
Groep. 

https://www.klasse.be/101359/geen-stress-rust-refter-middagpauze/
http://www.wildvanwater.be/
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Tegen: school is tegen de leerlingen In het tegen-kwadrant heeft de school veel 
beheersing en geeft ze weinig ondersteuning. 
De school keert zich tegen de leerlingen. Er 
wordt niet geluisterd naar leerlingen en via 
machtsmiddelen (bv. straffen) wordt gehoor-
zaamheid afgedwongen. 

Niet: het probleem is er niet volgens de school 

 

In het niet-kwadrant heeft de school geen be-
heersing en geen ondersteuning. Er is geen 
probleem volgens de school. De school rea-
geert onverschillig en voelt zich machteloos. 
Als een leerling zijn huiswerk niet maakt dan 
is dat zijn probleem. De school en leraar kun-
nen er toch niets aan doen.  

Voor: school lost problemen op voor leer-
lingen 

 

In het voor-kwadrant heeft de school weinig 
beheersing, maar veel ondersteuning. De 
school neemt de leerlingen in bescherming en 
geeft hen geen verantwoordelijkheid.  

Met: school lost problemen op met leerlingen 

 

In het met- kwadrant heeft de school beheer-
sing en geeft ze ondersteuning. De school en 
leerlingen gaan met elkaar in gesprek om pro-
blemen te herstellen. De leerlingen moeten 
hun verantwoordelijkheid opnemen, maar 
worden wel ondersteund door de school.  

 

Om een herstelgerichte school te zijn is het belangrijk om op te voeden vanuit het met-kwadrant. 
Dit creëert een schoolomgeving waarin iedereen zich gerespecteerd voelt. Op die manier kan ie-
dereen op de school groeien en kan agressie, depressie en wanhoop vermeden worden.  
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Hoe kun je als school nu evolueren naar een verbindend schoolklimaat? Het belangrijkste uitgangs-
punt is: Respect voor jezelf, respect voor de anderen en respect voor de omgeving. Als dit res-
pect is geschonden ga je hier op een herstelgerichte manier mee aan de slag. De nadruk ligt niet 
op straffen, maar op het herstellen van de schade door samen te werken, naar elkaar te luisteren 
en te leren van fouten en conflicten.  

De interventies starten op een informele manier en naarmate de problematieken ernstiger wor-
den, wordt er formeler te werk gegaan. 

Interventie 1 Interventie 2 Interventie 3 Interventie 4 Interventie 5 Interventie 6 

Benoem het 
effect van 
het gedrag op 
de gevoelens 
van anderen 

Stel vragen 
die de be-
wustwording 
van het ge-
drag en het 
effect daar-
van op ande-
ren stimule-
ren 

Gesprek tus-
sen of met de 
overtreder en 
gedupeerden  

Inspelen op 
de achterlig-
gende be-
hoeften door 
te werken 
met stop- 
contracten  

Herstelcirkel: 
gesprek met 
grote groep 
betrokkenen, 
bijvoorbeeld 
de klas 

Formele her-
stelconferen-
tie 

 

 

 

• Interventie 1: 
Door het effect van het gedrag te benoemen worden leerlingen zich bewust van de gevolgen. 
Op basis daarvan kunnen ze beslissen hun gedrag aan te passen. Je kunt dit doen door een op-
merking te geven. Bijvoorbeeld: “Ik vind het niet leuk als je roept tijdens de les.” Je kunt ook 
positief gedrag benoemen. 

• Interventie 2: 
Dankzij de vragen worden leerlingen gestimuleerd om na te denken over hun gedrag. Daarna 
worden ze uitgenodigd tot een herstelactie. 
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• Interventie 3: 
Leerlingen denken na over wat er is gebeurd. Wat de gevolgen waren en hoe ze de gevolgen 
kunnen herstellen. Dit gebeurt door het gesprek te voeren aan de hand van basisvragen. 
Kaartjes met deze basisvragen kun je vinden in bijlage 12. Eerst komt de overtreder aan het 
woord, daarna de gedupeerde. De belangrijkste voorwaarde is dat de betrokkenen vrijwillig 
willen deelnemen. De leraar is de mediator van het gesprek en blijft dus onpartijdig.  

• Interventie 4: 
Bij herhaaldelijk ongewenst gedrag moet je als leraar de vraag stellen waarom de leerling dit 
gedrag vertoont. Ongewenst gedrag is een uiting van een behoefte. Aan de hand van een indi-
vidueel gesprek kun je nagaan welke behoeften de leerling heeft en op welke manier die be-
hoeften op een positieve manier vervuld kunnen worden. Er wordt een contract op gesteld 
voor een korte periode, waarin afspraken gemaakt worden over de gebruikte strategie om te 
werken aan het gedrag. Daarbij kunnen ook afspraken gemaakt worden over wie de leerling 
zal helpen de doelstellingen te bereiken. De leerling beslist ook zelf over een probleemoplos-
sende sanctie.  

• Interventie 5: 
Alle leerlingen krijgen de kans om de schade te herstellen, ook de leerlingen die niet recht-
streeks betrokken waren. Dit kun je doen aan de hand van een kringgesprek. Hieruit kunnen 
alle leerlingen leren om conflicten op te lossen. Tijdens zo’n kringgesprek is het ongewenste 
gedrag het onderwerp en niet de persoon. Tijdens dit kringgesprek kun je werken aan de hand 
van herstelkaartjes, om het gesprek vorm te geven. De belangrijkste voorwaarde is dat de be-
trokkenen vrijwillig willen deelnemen. De leerlingen moeten besef hebben van schuld of 
schaamte. Een herstelcirkel kan dus maar werken als leerlingen die gevoelens kunnen herken-
nen. Met kleuters kun je geen echte herstelcirkels doen.  

• Interventie 6: 
Bij heel zware incidenten kun je een formele herstelconferentie organiseren. Dit doe je wan-
neer je overweegt om een orde- en tuchtprocedure op te starten. Een formele herstelconfe-
rentie wordt geleid door een gecertificeerd hergo-moderator. Die moderator gaat op voorhand 
na bij alle betrokkenen of de conferentie succes heeft op slagen. Als de conferentie mislukt, 
doordat de leerling niet wil meewerken kun je als school beroep doen op de orde- en tucht-
procedures, die in het hoofdstuk ‘Orde en Tuchtmaatregelen’ besproken worden. In bepaalde 
regio’s kunnen scholen een beroep doen op een hergo-moderator via de pedagogische begelei-
dingsdienst of het CLB. In sommige scholengemeenschappen zijn er ook personeelsleden opge-
leid tot moderator. Zij kunnen eventueel schooloverstijgend worden ingezet. Ook Katholiek 
Onderwijs Vlaanderen speelt in op vragen van scholen om een hergo te begeleiden. Katrien 
Bressers, pedagogisch begeleider Dienst Lerenden, volgde een opleiding tot hergo-moderator. 
Je kunt haar bereiken via katrien.bressers@katholiekonderwijs.vlaanderen of 02 507 07 25. 

 
 

• Leestip 
Een boek dat het team kan ondersteunen in het uitwerken van een positief schoolklimaat is 
‘Positief gedrag op school voor kinderen met ASS–autismespectrumstoornissen, individueel pro-
gramma om de schoolcultuur te leren’. Het doel van dit programma is om een voorspelbare, 
consistente en positieve cultuur in alle contexten van de school te bewerkstellingen voor leer-
lingen en schoolteams. Het programma is ontworpen voor leerlingen met ASS, maar door het is 
toch breed inzetbaar. Auteurs: Ina Miniankova en Jan Schrurs ISBN: 9789044129465. 

mailto:katrien.bressers@katholiekonderwijs.vlaanderen
http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?ID=9789044129465
http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?ID=9789044129465
http://www.boek.be/zoek/boek/Ina%20Miniankova
http://www.boek.be/zoek/boek/Jan%20Schrurs
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3.1.3 Werken aan groepsvorming20  

Elke leerling is anders, maar ook elke groep leerlingen is anders. In een klas is er vaak een infor-
mele leider. Wanneer die ongewenst gedrag stelt, kan dit het gezag van de leraar ondermijnen. 
Die leerling formuleert namelijk eigen informele normen. Als de hele klas deze normen overneemt 
kan dit voor vervelende situaties zorgen. Om dit te voorkomen kun je als leraar bewust werken 
aan de groepsvorming van de klas. Dit gebeurt in vijf fasen, die zijn uitgewerkt door Tuckerman.  

1 Forming: In deze fase maken de leerlingen kennis met elkaar en met de leraar. Daarnaast ori-
enteren de leerlingen zich in de klas, hoe werkt alles hier. Neem de eerste schooldag(en) de 
tijd om elkaar te leren kennen en geef voldoende uitleg over hoe alles in elkaar zit. Je kan er-
voor zorgen dat alles een duidelijk plekje heeft en er bijvoorbeeld dagschema’s zichtbaar uit-
hangen in de klas.  
Mogelijke zaken die je als leraar kunt doen om de forming te ondersteunen zijn: Kringgesprek-
ken voeren, samen de klas inrichten, een paspoort van jezelf maken,…… 

2 Norming: In deze fase maak je duidelijk aan de leerlingen wat is toegestaan en wat niet? Dit 
gebeurt tijdens de eerste weken van het schooljaar. Je kunt hiervoor samen met de leerlingen 
klasafspraken maken. En deze afspraken ook duidelijk zichtbaar maken in de klas. Bij het op-
stellen van de afspraken probeer je ze positief te verwoorden. Probeer het aantal afspraken 
beperkt te houden en zorg ervoor dat ze duidelijke gedragsverwachtingen hebben.  
Mogelijke zaken die je kunt doen om de norming te ondersteunen zijn: gedragsverwachtingen 
aanleren op verschillende locaties op school, samen naar oplossing zoeken voor een sociaal 
probleem, bijvoorbeeld pesten, morele dillema’s bespreken,….. 

3 Storming: in deze fase zal een of meerdere leerlingen zich profileren als leider van de groep. 
Andere leerlingen zoeken daarna ook hun positie in de groep. Als de leider een sociale per-
soonlijkheid is zal dit een positieve invloed hebben op de groep. Als de leider dwars, agressief 
en dominant is, kan dit het gezag van de leraar ondermijnen. Tijdens deze fase zullen zich het 
meeste conflicten voordoen. Probeer leerlingen hier bij te brengen hoe ze kunnen omgaan 
met deze conflicten. Dit kan door extra in te zetten op de afspraken. Deze fase kan plaats vin-
den vanaf het begin van het schooljaar tot de herfstvakantie.  
Mogelijke zaken die je kunt doen om de storming te ondersteunen zijn: leerlingen leren re-
flecteren op het eigen gedrag, leerlingen zelf conflicten laten oplossen,…. 

4 In deze fase zet je sterk in op het ontwikkelthema relationele vaardigheden (Zin in leren! Zin 
in leven!). 

5 Performing: in deze fase staan de rollen van de leerlingen vast en zou er basisrust moeten 
zijn. Leerlingen kunnen samenwerken in groepjes en er heerst een rustig leerklimaat.  
Mogelijke zaken die je kunt doen om de performing te ondersteunen zijn: werken aan groeps-
projecten, zoals een theatervoorstelling, een excursie maken,…. 

6 Adjuring: Naar het einde van het schooljaar toe beseffen leerlingen dat ze afscheid zullen 
moeten nemen van deze groep. Als de klasverdeling doorheen de lagere schoolcarrière onge-
veer hetzelfde blijft, zullen de effecten minder sterk aanwezig zijn.  
Leerlingen kunnen beginnen vitten, als de school/klas minder aantrekkelijk is, zullen ze die 
minder missen.  

De normen vervagen, er wordt minder respectvol met elkaar omgegaan. Het afscheid is minder 
zwaar als er een negatievere sfeer heerst.  
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Sommige leerlingen gaan net meer samenhangen, ze willen zo het afscheid uitstellen.  
Mogelijke zaken die je kunt doen om de adjuring te ondersteunen zijn: een jaarboek maken, leer-
lingen laten reflecteren over het afgelopen schooljaar, met de leerlingen de klas of school van 
volgend jaar bezoeken, … 

Meer informatie over groepsvorming kun je vinden in het boek ‘Groepsplan gedrag’ van Kees van 
Overveld20. 

3.2 Fase 1: Verhoogde zorg 

In deze fase neemt je school extra maatregelen, redelijke aanpassingen, die ervoor zorgen dat de 
leerling het gemeenschappelijk curriculum kan blijven volgen35. 

Als je ondervindt dat het ongewenst gedrag toch optreedt, ondanks de inspanning van de brede 
basiszorg, kun je als leraar en school nagaan wat het ongewenst gedrag kan doen afnemen. Hier-
voor vind je in dit hoofdstuk inspiratie. Let wel op dat je nog steeds de maatregelen uit fase 0 
blijft uitvoeren14. 

3.2.1 Specifieke onderwijsbehoeften 

Als leraar merk je dat een, of meerdere leerlingen in jouw klas nood hebben aan meer ondersteu-
ning. Je gaat samen met het zorgteam na hoe je de aanpak in de klas op de specifieke onderwijs-
behoeften van de leerling(en) kunt afstemmen16. 

• Verricht observaties in situaties die moeilijk zijn voor de leerling, maar ook situaties waarin 
het juist goed gaat. Wanneer zie je het gewenste gedrag? Tijdens welke instructiemomenten 
is dat? Zie je een verband tussen jouw klasmanagement en het gedrag van de leerling? 

• Wissel van gedachten met collega’s, wat werkt bij hen, hoe pakken zij bepaalde problemen 
aan? 

• Praat eens met de leerling, dit kan bijvoorbeeld tijdens het kindercontact, wat hij wil berei-
ken, wat voor hem goede ondersteuning zou kunnen zijn.  

• Bespreek dit ook met de ouders. Welke doelen vinden zij belangrijk? Hebben zij suggesties? 

Een bruikbaar instrument om inzicht in het gestelde gedrag te krijgen is het ABC-schema. Een in-
cident wordt in beeld gebracht aan de hand van 3 fasen.  

o Antecedenten: wat gebeurde er vooraf, wat was de aanleiding, de prikkel? 
o Behavior (Gedrag): Denken- doen- voelen. Wat dacht de leerling? Wat deed de leerling? 

Wat Voelde de leerling?  
o Consequenties: Wat was het gevolgd voor de leerling? positieve gevolgen, negatieve gevol-

gen of het vermijden van iets negatiefs? 

Dit kun je samen met de leerling invullen, als leraar invullen, of door een externe observator (bij-
voorbeeld zorgcoördinator) laten invullen. In bijlage 13 vind je een invulschema.  

Een tweede bruikbare tool is ‘Wijzer in Onderwijsbehoeften’. De Wijzer is bedoeld voor leerkrach-
ten die de onderwijsbehoeften van leerlingen samen met hen willen ontdekken om daar hun aan-

 

35 Onderwijs. Vlaanderen. (Z.D.) Grote lijnen van het M-decreet. Geraadpleegd op 14 november 2017, van 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/grote-lijnen-van-het-m-decreet. 

https://www.uitgeverijpica.nl/titels/onderwijs/begeleiding-ondersteuning/wijzer-in-onderwijsbehoeften-pica
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pak op af te stemmen. Met de kaarten uit het pakket kun je via een handelings- en oplossingsge-
richte manier een kindercontact/kindgesprek voeren. Dankzij de handeling kun je direct met deze 
kaarten aan de slag gaan. 
Auteurs: Selma Huiteman en Nicole Gabriël ISBN: 9789491806698. 

3.2.2 M-cirkel36 

Een goede manier om te werken aan specifieke onderwijsbehoeften is aan de hand van de M-cir-
kel. De M-cirkel kan helpen om oplossingsgericht en handelingsgericht te kijken naar en te hande-
len met leerlingen. Het biedt leraren een handvat bij deze zoektocht en bij het bedenken van re-
delijke aanpassingen en wordt doorlopen samen met een begeleider, iemand die de leraar coacht 
en ondersteunt. Dit kan een zorgcoördinator, een CLB-medewerker, een directeur of een pedago-
gisch begeleider zijn. De M- cirkel is opgebouwd uit 7 stappen.  

• Barrières: als leraar zet je in op de ontwikkeling van de leerling, zowel door het werken aan 
de eindtermen/ontwikkeldoelen en aan het welbevinden van de leerling. Benoem waar je te-
gen aanloopt als leraar in de ontwikkeling van die leerling. Dit is wat je zelf ziet en hoort, ob-
jectief.  

• Doel: Wat willen we horen, zien, voelen? Het vertrekpunt hierbij is altijd wat we verwachten 
van de andere leerlingen van de klas. Deze doelen verwoorden we SMART (specifiek, meet-
baar, aanvaardbaar/afgestemd met alle partners, realistisch en tijdgebonden). Om van een 
barrière naar een doel te kunnen gaan, kun je gebruik maken van de 4 hulpzinnen.  

• Ondersteuningsnood: Welke ondersteuning heeft de leerling nodig om de doelen te kunnen 
bereiken?  

• Duidelijk beeld van de leerling: Door de oefening te maken met de vijf manieren om onder-
wijsbehoeften op te sporen krijgen we inzicht in de situatie en uitzicht (hoe we het kunnen 
aanpakken). Als het beeld nog niet duidelijk is, wordt de kleine cirkel nogmaals doorlopen. 

• Juiste redelijke aanpassingen: De verzamelde informatie zetten we in om de kloof te dichten 
tussen waar we staan (feedback) en waar we naartoe willen (feed-up). Als er al redelijke aan-
passing werden ingezet is het goed om na te denken waarom deze werden ingezet. Als je daar 
niet direct kunt op antwoorden, kun je deze maatregel in vraag stellen.  

• Ondersteuningsbehoeften leraren: We willen weten wat de leerkracht nodig heeft om de 
noodzakelijke redelijke aanpassingen te kunnen doen. 

• Effect: Na het doorlopen van de M- cirkel gaan we na of de vooropgestelde doelen zijn be-
reikt? Is de barrière voor de leerling weggewerkt? Als het effect is bereikt, kun je nagaan of de 
ondersteuning ook kan toegepast worden voor alle leerlingen. Als het doel niet bereikt is, 
wordt de cirkel opnieuw doorlopen.  

In bijlage 14 vind je de M-cirkel. Bijlage 15 is een invulsjabloon, om te werken met de M-cirkel.  

3.2.3 Escalatieketen 

Ongewenst gedrag kan vaak veroorzaakt worden door kleine alledaagse dingen5. 

 

36 Coppieters, J. Gastmans, J. Goossens, G. Jansegers, K. Loobuyck, K. Meire, M. Van De Vijver, G. Wilssens, M. 
(2017). De M-cirkel. Gedownload op 14 november 2017, van https://www.topuntgent.be/files/kcfinder/fi-
les/evenementen/2017-09-14_hgw_2017/20171001_de_m-cirkel_in_tekst.pdf 

https://www.uitgeverijpica.nl/auteurs/409-selma-huitema
https://www.uitgeverijpica.nl/auteurs/410-nicole-gabriel
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Bijvoorbeeld:  
Leraar: “Wil je nu eens stoppen met praten?” 

Leerling: “Maar mijn buurvrouw was ook aan het praten!” 

Leraar: “Dat doet er niet toe, jij moet ook zwijgen!” 

Leerling: “Het is hier altijd mijn fout!”  

Leraar: “Als je niet stopt met zagen, ga je maar uit mijn les!”  

Leerling: “Waarom moet ik uit de les en mijn buurvrouw niet?” 

Leraar: “Nu is het genoeg geweest, uit de les!” 

Er ontstaat een machtsstrijd tussen de leraar en de leerling. De leraar zal zich slecht voelen om-
dat de leerling niet luistert. De leerling voelt zich de zondebok, omdat hij te horen kreeg wat hij 
niet goed doet. Om zo’n situaties te vermijden moet je zelf bewust worden van deze escalaties, 
en die proberen te vermijden. Enkele valkuilen die je kunt ontwijken zijn: 

Valkuilen Mogelijke oplossing 

Je geduld verliezen • Staak het gesprek  

• Herhaal één keer duidelijk wat er wordt verwacht 

• Negeer deze leerling 

Je verontschuldigen • Je verantwoordelijkheid niet naast je neerleggen 

Beschuldigen • Leg uit dat je het gedrag van de leerling niet fijn vindt 

Discussiëren en uitleggen • Leerlingen weten meestal waarom iets verboden is 

• Benoem concreet het gewenste gedrag, zonder verdere uitleg 

Preken en moraliseren • Je trekt hierdoor de macht naar je toe 

• Probeer dit niet te doen 

 

Indien je toch een escalatie hebt meegemaakt, dan kan het nuttig zijn om achteraf een escalatie-
keten op te stellen. Schrijf stap per stap op wat er gezegd is, en ga voor jezelf na waar de valkui-
len zich situeren. Op welk moment had jij de strijd kunnen staken? Want meestal zal een leerling 
stoppen met zich te verzetten als jij stopt met je te verzetten. Enkele vragen die hierbij kunnen 
helpen zijn:  

• Heb ik de keten ingevuld zoals het in de werkelijkheid is gegaan?  

• Op welk moment ging het mis? Duid dit aan in de keten.  

• Welke alternatieven waren er op dat moment om de situatie niet te laten escaleren? Denk hier 
goed over na, hierop kun je in de toekomst terugvallen.  

• Was er een persoon die mij op dit moment kon helpen? Wie zou mij de volgende keer kunnen 
helpen.  

Het kan ook zinvol zijn om de momenten op te schrijven wanneer het wel lukte om een situatie te 
de-escaleren. Zo sta je stil bij wat wel goed werkte en kun je dit in de toekomst vaker toepassen.  
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3.2.4 Conflict vermijden 

Leerlingen hebben soms moeite om hun impulsen te controleren, ze doen eerst, en denken erna 
pas. Ze reageren direct boos, angstig of verdrietig. Op dat moment is het beter dat de leerlingen 
leren afstand nemen van de situatie. Aan de hand van deze 3 stappen kunnen leerlingen weer 
kalm worden20.  

• Zeg stop tegen jezelf. 

• Haal diep adem. 

• Praat erover met de leraar. 

Deze stappen kun je in de klas visualiseren aan de hand van een stoplicht.  

 

 Stop! Controle! 

 Hoe voel ik mij? Wat kan ik doen? 

 Ik probeer een oplossing uit.  

 

Niet elke leerling zal dit kunnen zonder te oefenen. Besteed hier aandacht aan tijdens de les. Zie je 
dat er een conflict ontstaat, verwijs dan naar het stoplicht. Bied de leerlingen in het begin hulp om 
hun emoties uit te drukken en zoek samen met hen naar een oplossing. Je kan daarvoor bijvoor-
beeld werken met gevoelenskaartjes of ‘Wijzer in executieve functies’ ( beschreven in ‘brede basis-
zorg’, ‘Positief, veilig en rijk leerklimaat’). Ga ook steeds het effect na van deze maatregelen. 

Leerlingen kunnen op verschillende manieren stop zeggen. 

• Handen in de broekzak stoppen 

• Handen op de rug houden en tot 10 tellen  

• De ogen sluiten en diep ademhalen  

• Zich omdraaien en weglopen 

• Naar een rustige plek gaan 

Voorzie voor leerlingen een geschikt plekje om tot rust te komen. 

Door leerlingen conflicten te leren vermijden, werk je aan het generieke doel IKvk4: Situaties die 
als moeilijk ervaren worden en frustraties ombuigen door te zoeken naar mogelijkheden om er be-
vrijdend mee om te gaan. 

3.2.5 Time-out20 

Naar een rustige plek gaan kunnen we benoemen als time-out. We kunnen time-out zien als een 
vorm van negeren. Toch klinkt dit negatief en wordt dit soms gezien als straf. Nochtans kan time-
out ingezet worden als iets positiefs. Dit kan volgens onderstaande manieren. Je kunt de time-out 
benoemen als denkstoel, wat positiever klinkt.  

Leerling neemt zelf een time-
out 

• De leerling herkent de signalen dat het controle verliest 
en beslist zelf om time-out in te lassen. 
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• Afkoelen gebeurt op een rustige plaats. Dit kan een 
bankje achteraan in de klas zijn, een afgesproken plaats 
op de gang of leegstaand klaslokaal. Maak hierrond con-
crete afspraken. 

• Tijdens de time-out is het de bedoeling dat de gedachten 
en emoties van de leerling tot rust komen. 

• De leerling bepaalt zelf wanneer hij afgekoeld is, maar je 
checkt af en toe of de leerling al rustig is geworden. 

Time-out als suggestie • Als de leraar merkt dat een situatie dreigt te escaleren, 
kan die voorstellen om naar het time-out bankje te gaan.  

• Dit gebeurt vooral bij leerlingen die nog volop in het 
leerproces zitten. In begin hebben leerlingen meer nood 
aan extra ondersteuning. Zo leren ze in welke situaties 
een time-out nuttig kan zijn.  

Time-out als verplichting • In sommige situaties kan de leraar niet anders dan een 
time-out opleggen aan de leerling. Dit is vooral bij fy-
sieke agressie en oppositioneel gedrag. 

• In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij luid aanhoudend 
geroep) kan je ervoor kiezen om de leerling tot rust te 
laten komen buiten het klaslokaal, zodat er geen verster-
king van het gedrag meer is van de klasgenoten en zodat 
de klasgenoten verder de les kunnen volgen. 

• Het is belangrijk om hier vooraf goede afspraken rond te 
maken. Zodat leerlingen dit niet zien als straf, want dit 
zal nog meer conflict oproepen. 

 

Tijdens de time-out is het de bedoeling dat de gedachten en emoties van de leerling tot rust ko-
men. Dit kunnen de leerlingen doen aan de hand van enkele activiteiten. Daarbij is het belangrijk 
dat je deze activiteiten ook samen inoefent met de leerlingen. 

• Ademhalingsoefeningen 

• Ogen sluiten  

• Zichzelf innerlijk toespreken  

• Met gesloten ogen denken aan positieve situaties  

• Naar rustige muziek luisteren  

• Oordoppen/ koptelefoon opzetten om geluid buiten te sluiten 

• Een knuffel, knuffelen  

• Gedachten en gevoelens neerschrijven 

• Tekenen 

• …… 

Deze lijst kun je samen met de leerlingen verder aanvullen. Oefen deze vaardigheden zeker op 
voorhand eens in met de leerlingen. Je kunt alle mogelijke activiteiten visualiseren op de plek 
waar de time-out wordt georganiseerd. Bespreek ook volgende zaken als je een time-out inricht.  
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• Hoe geven leerlingen aan dat ze nood hebben aan een time-out?  

• Hoe lang mogen leerlingen daar zitten?  

• Hoe geeft de leerling aan dat hij gekalmeerd is?  

• Volgt er een gesprek met de leraar? 

• Wanneer volgt dat gesprek? Meteen na de time- out, of na de les? 

3.2.6 GGGGG20 

Als het toch niet gelukt is om een escalatie te vermijden en om de impulsen te controleren, kun 
je aan de hand van het GGGGG-model nagaan hoe een situatie uit de hand is gelopen. Dit zal zor-
gen voor extra inzichten bij de leerling in zijn eigen gedrag tijdens een conflictsituatie. Het best 
is om de leerling pas het GGGGG-model te laten invullen als hij is afgekoeld. Dit kan zelfs de dag 
nadien zijn. De vragen die een leerling krijgt zijn:  

• Wat is er Gebeurd? 

• Wat was jouw Gevoel daarbij? 

• Welke Gedachte had je daarbij? 

• Welk Gedrag stelde je? 

• Welke Gevolgen had jouw gedrag? 

De leerling noteert zijn versie van de feiten. Als er meerdere leerlingen betrokken zijn, zelfs in de 
slachtofferrol, kan het nuttig zijn om dit door beide partijen te laten invullen. De leerling zal 
meer inzicht verwerven in zijn eigen gevoelens en gedachten. Maar daardoor ook inzicht krijgen in 
de gevoelens en gedachten van de andere betrokkenen.  

In bijlage 16 vind je een invulsjabloon voor het GGGGG-model.  

GGGGG sluit aan bij het generieke doel SErv5 Oplossingsgericht omgaan met conflictsituaties, in 
respect voor zichzelf en de ander(en).  

3.2.7 Prioriteit stellen 

Ongewenst gedrag is een complexe problematiek. Er zijn veel gedragingen die storend zijn, maar 
als een leerling ernstig ongewenst gedrag stelt, kun je beter inzetten op een beperkt aantal ge-
dragingen. Dit zorgt ervoor dat de aanpak van de problemen praktisch haalbaar blijft voor jou als 
leraar, voor de ouders en voor de leerling. Kies het ongewenst gedrag dat de kern vormt, en pro-
beer dit gedrag te veranderen. Het belangrijkste uitgangspunt bij het selecteren van dit gedrag is: 
“welk gedrag schaadt de ontwikkeling van de leerling5?”  

• Stel als leraar een lijst op met alle gedrag waarvan je wil dat het stopt.  

• Selecteer uit die lijst het ‘rode’ gedrag (gedrag dat de ontwikkeling van de leerling schaadt). 

• Spreek met de ouders af dat zij hetzelfde gaan doen.  

• Vergelijk beide lijsten, en bespreek overeenkomsten en verschillen.  

• Om te beslissen welk gedrag jullie gaan aanpakken verdeel je de gedragingen over 3 ‘em-
mers’. 
o In de blauwe emmer (60%) komt het gedag dat storend is, maar je wel kunt negeren en 

dat niet schadelijk is voor de leerling. 
o In de gele emmer (30%) komt het gedrag dat heel vervelend en heel irritant is, maar dat je 

af en toe door de vingers kunt zien. 
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o In de rode emmer (10%) komt het gedrag dat onacceptabel is en dat de ontwikkeling van het kind in 
gevaar brengt. Beperk dit tot een 3tal gedragingen. 

• Samen met de ouders beslis je welk gedrag er in de rode emmer komt. 

• Dit gedrag wordt door de leraar als door de ouders niet meer getolereerd. 

• Er wordt samen nagedacht hoe dit gedrag zal aangepakt worden en hoe dit wordt gecommuni-
ceerd naar de leerling. 

In bijlage 17 vind je een invulsjabloon van de emmers. 

Een werkvorm om aan het gedrag van de leerling te werken is Check-in Check-out (CICO)20. De 
leerling en de leraar spreken doelen af, het rode gedrag, waar tijdens een afgebakende periode 
aan gewerkt zal worden. De leraar stelt hiervan een CICO-briefje op. Op dit briefje staan de doe-
len waaraan gewerkt worden, met daarnaast een puntenschaal en een dagindeling.  

Elke ochtend gaat de leerling langs bij de CICO-begeleider, die controleert of het briefje van de 
vorige dag is ondertekend door de ouders, herhaalt de doelen van de dag en polst naar het welbe-
vinden van de leerling. Samen stellen ze een dagdoel op. De leerling kan zelf kiezen wie de CICO- 
begeleider is, dit kan de klasleraar zijn, een externe leraar, zorgcoördinator….. Dit is het check-in 
moment. 

Na elke les gaat de leerling langs bij de leraar met het CICO- briefje. Die duidt aan in welke mate 
de leerling een doel heeft bereikt. Je kunt daarvoor smileys gebruiken, bijvoorbeeld heel goed is 
een lachende smiley, iets minder goed een neutrale smiley, en slecht een triestige smiley. De le-
raar geeft ook telkens een korte toelichting van de keuze. 

Op het einde van de dag gaat de leerling opnieuw langs bij de CICO-begeleider. Die informeert 
over het verloop van de dag. Ze bekijken samen het CICO-briefje. Als de leerling het dagdoel 
heeft bereikt krijgt die daar complimenten voor. Als het dagdoel niet is bereikt, bespreken ze sa-
men hoe het doel wel kan bereikt worden. Als het te gemakkelijk is om het dagdoel te bereiken, 
zal dit de volgende dag hoger liggen. Als de leerling een bepaald aantal keer zijn dagdoel bereikt 
heeft, volgt er een beloning. Ze spreken elke dag af dat het CICO-briefje wordt ondertekend door 
de ouders. 

In bijlage 18 vind je een voorbeeld van een CICO-briefje.  

Een tweede optie is een gedragscontract opstellen. De leerling belooft aan de leraar om te wer-
ken aan bepaalde gedragsdoelen, als de doelen zijn bereikt krijgt de leerling een beloning. Dit 
werkt het beste bij externaliserende gedragsproblemen. 

• De leerling en de leraar hebben een gesprek over het gedrag, het ongewenste gedrag wordt 
concreet benoemd. 

• Het gewenste gedrag wordt samen met de leerling bepaald. 

• De leraar en leerling leggen de beloning vast. Dit hoeft niet per se iets materieels te zijn. 

• Het contract wordt door de leraar en leerling ingevuld en ondertekend, en meestal ook door 
de ouders ondertekend.  

• De leerling werkt aan het gewenste gedrag en krijgt voldoende feedback over het gedrag. Hij 
geeft ook voldoende complimentjes. 

• Na een bepaalde periode volgt er een evaluatiegesprek tussen de leraar en de leerling. Het 
contract kan opgeheven worden, verlengd worden, of inhoudelijk aangepast worden. 

In bijlage 19 vind je een voorbeeld van een gedragscontract. 
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3.3 Fase 2: uitbreiding van de zorg 

Als blijkt dat de maatregelen die je voor de leerling in fase 1 nam, ontoereikend zijn, ga je over 
naar fase 2: uitbreiding van de zorg. De maatregelen uit fase 0 en fase 1 blijven gewoon gelden. 
In deze fase start het CLB een proces van handelingsgerichte diagnostiek op16. 

Ongeacht of de leerling al dan niet een diagnose heeft van een gedragsstoornis is het in deze fase 
van belang dat er gericht wordt gehandeld. Daarom wordt binnen het ‘handelen en evalueren’ ge-
opteerd om de aanpak niet louter vanuit de stoornis, maar vooral vanuit de specifieke onderwijs- 
en ondersteuningsbehoeften te omschrijven met de nadruk op het functioneren en welbevinden 
van de leerling op school. De samenwerking tussen school, CLB, ouders, leerling en eventueel ex-
terne deskundigen is noodzakelijk om een gezamenlijk plan van aanpak te realiseren. Het CLB 
krijgt een actieve rol en onderzoekt wat de leerling, de leraren en de ouders kunnen doen en wat 
ze nodig hebben. Het CLB stelt nadien eventueel een gemotiveerd verslag op, waarin het de nood 
aan uitbreiding van zorg motiveert37. 

Naast het CLB, kan de school ook beroep doen op het ondersteuningsnetwerk waartoe de school 
behoort. De school deelt een concrete casus waarvoor steun van buitenaf nodig is, mee aan het 
‘zorgloket’. Dit zorgloket wordt bemand door de vier partners: gewoon en buitengewoon onder-
wijs, CLB en pedagogische begeleiding. Het zorgloket bespreekt en analyseert de vraag, uitgaande 
van het feit of er al een HGD-traject gelopen is of niet38. In het geval van een (gemotiveerd) ver-
slag is er recht op ondersteuning, in andere gevallen kan tegemoet worden gekomen aan een vast-
gestelde nood aan ondersteuning. 

3.3.1 Mogelijke programma’s 

In overleg met het CLB en de ouders kun je als leraar of school een traject doorlopen met de leer-
ling. Er zijn zowel individuele trajecten mogelijk als schoolbrede trajecten.  

  

 

37 Prodia. (2014). Protocol diagnostiek bij gedrags- en/of emotionele problemen en het vermoeden van een 
(ontwikkelings)stoornis. Gedownload van, http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/G_HE_gedragsproble-
men.pdf. 

38 Dienst Lerenden. (2017). Operationalisering van de ondersteuningsnetwerken. Gedownload van, 
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/Operationalisering%20ondersteuningsnetwerken. 
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• STOP 4-7 
Voor jonge kinderen is STOP, Samen sterker Terug Op Pad, een interessant traject. STOP orga-
niseert hulpverlening (training en begeleiding) voor jonge kinderen, tussen 4 jaar 0 maand en 
7 jaar 11 maand, met (ernstige) gedragsproblemen thuis en/of op school. Het STOP4-7 pro-
gramma richt zich op het kind, de ouders en de school. Het programma omvat drie trainingen: 
een kindtraining, een oudertraining en een leerkrachtentraining. Bovendien is er mogelijkheid 
tot begeleiding aan huis en zijn er verschillende contacten met de leerkrachten op school. Een 
voorwaarde is, dat ouders zich kunnen vrijmaken voor de ouderbijeenkomsten. Het is een in-
tensief, kortdurend programma. Indien nodig is er een mogelijkheid tot verdere opvolging39. 
Zowel de ouders, de school of het CLB kunnen leerlingen aanmelden voor STOP 4-7. Aangezien 
er een engagement wordt verwacht van de ouders en de leraar gebeurt deze aanmelding best 
in overleg met beide partijen. 

• Rots en water training 
Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaar-
digheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van soci-
ale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensover-
schrijdend gedrag. Een meer specifiek doel is leerlingen te leren omgaan met de macht van 
anderen en de eigen macht, kracht en onmacht. Rots en water kan ingezet worden voor leer-
lingen van 4 tot 18 jaar40. 
De leerling kan individueel deelnemen aan een rots en water training. Dit kan bijvoorbeeld via 
deze link: http://sjanstrainingen.be/ of via: http://www.viacolumbus.be/in-
dex.php?m=4&a=146 
Daarnaast kan je als leraar deelnemen aan een opleiding tot rots en water- trainer. Er zijn 
speciale trainingen voor leraren. Via deze link vind je alle informatie: http://www.rotsenwa-
ter.nl/ 

• Geweldloos verzet 
Als je schoolbreed wil werken aan ongewenst gedrag kun je als leraar een opleiding Geweld-
loos Verzet volgen. Het doel van Geweldloos Verzet is om een eind te maken aan het agres-
sieve en destructieve gedrag van het kind zonder dat dit tot escalatie leidt. Geweldloos Verzet 
wordt gekenmerkt door de volgende principes41:  
o een duidelijke stellingname tegen geweld, risicovol gedrag en anti-sociaal gedrag  
o het absoluut vermijden van fysieke of verbale agressie. 

o Een heldere en stevige aanwezigheid is in deze visie het belangrijkste middel om de relatie 
met het kind te verbeteren. 
Via deze link vind je meer informatie en kun je inschrijven voor een zesdaagse opleiding: 
http://www.lerenoverleven.org/content/6-daagse-opleiding-geweldloos-verzet 

• KiVa 
KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veilig-
heid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en 
stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. 
Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen 

 

39 Steunpunt en trainingscentrum opvoeding. (Z.D.). STOP, Samen sterker Terug Op Pad. Geraadpleegd op 
23 november 2017, op http://www.stop4-7.be/nl/node/2731. 

40 Rots & Water instituut. (Z.D.). Wat is rots & water?. Geraadpleegd op 22 november 2017, van 
http://www.rotsenwater.nl/inhoud-en-ontwikkeling/wat-is-rots-en-water/. 

41 Tijd voor agressiebeleid. (Z.D.). Geweldloos Verzet. Gedownload op 22 november 2017, van http://tijd-
vooragressiebeleid.be/test/wp-content/uploads/2013/06/Geweldloos-Verzet.pdf. 

http://www.stop4-7.be/nl/node/2731
http://sjanstrainingen.be/
http://www.viacolumbus.be/index.php?m=4&a=146
http://www.viacolumbus.be/index.php?m=4&a=146
http://www.rotsenwater.nl/
http://www.rotsenwater.nl/
http://www.lerenoverleven.org/content/6-daagse-opleiding-geweldloos-verzet
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KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen42. 
Alle informatie en mogelijkheid tot inschrijving kun je vinden via deze link: https://www.ki-
vaschool.nl/ 

3.4 Fase 3: Individueel aangepast curriculum 

Ondanks de geleverde inspanningen tijdens fase 0, fase 1 en fase 2 kan het toch zijn dat een leer-
ling zich niet goed voelt op de school, niet goed kan functioneren en zich onvoldoende ontwikkelt. 
In overleg met de school, ouders en CLB kan beslist worden om een verslag dat toegang geeft tot 
buitengewoon onderwijs voor de leerling op te stellen. Vanaf het moment dat een leerling zo’n 
verslag heeft, zit hij in fase 3 van het zorgcontinuüm. 

Tijdens het schooljaar kunnen de noden van de leerling wijzigen. Op het moment dat de school 
vaststelt dat ze niet meer kunnen voldoen aan de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling, 
kan de school een overleg organiseren met de klassenraad, de ouders en het CLB. Tijdens dit over-
leg wordt gekeken of de leerling een verslag nodig heeft, of dat er een wijziging in het verslag 
moet worden doorgevoerd wanneer deze leerling al een verslag had. Nadat een verslag of gewij-
zigd verslag door het CLB is afgeleverd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders 
studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum (IAC) of om de 
inschrijving van de leerling met het oog op het daaropvolgend schooljaar te ontbinden43. 

De regelgeving hierrond vind je terug in de ‘Leidraad inschrijvingsrecht in gewoon basisonderwijs 
en afweging redelijkheid aanpassingen’. 

Een afweging maken om een school op maat te zoeken is een moeilijke oefening. Je kunt als team 
hulp vragen aan je schoolbegeleider. Daarnaast kun je ook contact opnemen met de Dienst Leren-
den: lerenden@katholiekonderwijs.vlaanderen, telefoon: 02 507 08 72.  

3.5 Orde en tuchtmaatregelen 

Om ervoor te zorgen dat iedereen kan samenleven op een school is er nood aan regels. Regels ge-
ven grenzen aan, worden die overschreden dan zal in bepaalde gevallen een maatregel genomen 
moeten worden. Die regels zijn vastgelegd in het schoolreglement. Het reglement inzake tucht en 
schending van de leefregels van de leerlingen moet ook deel uitmaken van het schoolreglement. 
Het orde- en tuchtreglement pas je in laatste instantie toe. Voorafgaand probeer je leerlingen zo 
goed mogelijk te ondersteunen om uitsluiting te vermijden. In het volgende hoofdstuk vind je een 
lijst van personen die je mogelijks nog kunnen ondersteunen. 

Hoe je de orde en tuchtprocedure correct kunt toepassen vind je terug via deze link. 

Bij een schoolverandering worden bepaalde leerlingengegevens overgedragen. Bij een schoolver-
andering kunnen gegevens met betrekking tot de schendig van leefregels niet doorgegeven wor-
den. Ook privacygevoelige gegevens kunnen niet doorgegeven worden. Informatie hieromtrent kun 
je via deze link terugvinden. De regels voor de overgang van basisonderwijs naar secundair onder-
wijs gelden ook voor de overgang binnen basisonderwijs.  

 

42 Kivaschool. (Z.D.). KiVa: samen maken we er een fijne school van!. Geraadpleegd op 22 november 2017, 
van https://www.kivaschool.nl/. 

43 Dienst Lerenden. (2017). Leidraad inschrijvingsrecht in gewoon basisonderwijs en afweging redelijkheid 
aanpassingen. Gedownload van, https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_010. 

https://www.kivaschool.nl/
https://www.kivaschool.nl/
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_010
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_010
mailto:lerenden@katholiekonderwijs.vlaanderen
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_003_2016_01_09
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_037_Continuering%20zorg%20van%20basis-%20naar%20secundair%20onderwijs
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3.6 Bij wie kan je terecht? 

3.6.1 Zorgcoördinator/Zorgteam 

Het zorgteam begeleidt leraren, leerlingen, ouders en overlegt met externen. Hoe dit zorgteam is 
georganiseerd kan verschillen per school. De zorgcoördinator en het zorgteam staan in voor het 
zorgbeleid. De zorgcoördinator gaat samen met de leraren op zoek naar geschikte hulpmiddelen 
om kinderen te begeleiden die het moeilijker hebben. De zorgcoördinator kan samen met jou op 
zoek gaan naar passende interventies. De zorgcoördinator kan een ondersteunende rol hebben tij-
dens een interventie, bijvoorbeeld bij CICO, doorlopen van de M-cirkel, klasobservaties doen, in-
dividueel werken met een bepaalde leerling in de klas. 

Het zorgteam is ook betrokken bij het zorgoverleg. Als leraar bespreek je op regelmatige basis de 
leerlingen met specifieke (onderwijs)behoeften samen met de zorgleerkracht of zorgcoördinator. 
Dit zorgoverleg wordt structureel ingeroosterd. Ook de leraar bewegingsopvoeding kan belangrijke 
informatie verstrekken over de leerling. Samen wil je zicht krijgen op de onderwijsbehoeften door 
de hulpvraag duidelijk te formuleren. Je zoekt naar een effectieve aanpak in de klas. Er worden 
afspraken gemaakt over wat jij doet en welke hulp het zorgteam kan bieden. De afgesproken 
zorgacties worden genoteerd in het zorgplan van de leerling en geëvalueerd en bijgestuurd16. 

3.6.2 Lerarenteam 

Als je moeilijkheden hebt met het klasmanagement, of met een bepaalde leerling kun je raad vra-
gen aan je collega’s. Zeker de leraren die al les gegeven hebben aan dezelfde leerlingen kunnen 
je raad geven.  

De leraar bewegingsopvoeding kan je hierbij helpen. Kinderen met gedragsproblemen kunnen tij-
dens de lessen bewegingsopvoeding anders reageren dan tijdens de gewone lessen. Sommige kin-
deren kunnen hier net meer probleemgedrag vertonen, andere kinderen net minder. Ook tijdens 
de lessen bewegingsopvoeding worden dezelfde principes van een krachtige leeromgeving toege-
past. Kinderen leren door bewegen ook hun gedrag sturen en structureren. Het spontane bewe-
gingsspel van kinderen biedt enorme mogelijkheden om te communiceren met leeftijdsgenootjes. 
Spelen komt dus ook de ontwikkeling van taal en sociale vaardigheden ten goede44. In overleg met 
de leraar bewegingsopvoeding kun je afspraken maken om extra in te zetten op de sociale vaar-
digheden. Ga daarnaast samen voor een gemeenschappelijke aanpak van de gedragsproblemen.  

Je kunt via overgangsgesprekken informatie over het leerjaar heen delen. Ook de zorgcoördina-
tor kan deelnemen aan dit overleg. Met dat gesprek wil het team de overdracht van informatie 
garanderen die nodig is om leerlingen en leerlingengroepen te ondersteunen en te begeleiden. 
Het gaat hier over informatie die belangrijk is om verder optimale groeikansen voor de leerling te 
creëren. Wat zijn de sterke kanten van de leerling en welke aanpak leidt tot succes? De professio-
nele overdracht is noodzakelijk om belangrijke, cruciale informatie uit de eerste hand te kennen. 
Probeer zoveel mogelijk door te geven wat wel werkte, zodat de nieuwe leraar daarmee aan de 
slag kan16.  

Om de overgang vlot te laten verlopen kun je op het einde van het schooljaar je nieuwe klas gaan 
shadowen. Shadowing betekent letterlijk ‘schaduwen’ en is een vorm van observatie. Het is geba-
seerd op de principes van Neuro-Linguïstisch Programmeren. De observator treedt als het ware op 

 

44 DOKO. (2012). Leerplan bewegingsopvoeding. Brussel. DOKO. 
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als de ‘schaduw’ van een leerling of leraar. Hij volgt de betrokkene gedurende een langere peri-
ode. Een langere periode kan bijvoorbeeld een volledige dag zijn, zodat je verschillende tijdstip-
pen met elkaar kunt vergelijken. Wanneer een leraar een collega intensief ‘volgt’, staan andere 
doelstellingen voorop dan bij het volgen van een leerling. Bij het volgen van een leerling is de fo-
cus gericht op het leren en gedrag van de leerling. Daarover wil je informatie verwerven. Hoe 
leert de geobserveerde leerling, hoe beleeft hij het leren op school, wat bevordert of belemmert 
zijn leren, hoe ervaart hij het klimaat in de klas en op school, hoe is de relatie met zijn mede-
leerlingen, …. ?45 Daarnaast maak je al kennis met een leerling, en kun je al werken aan verbon-
denheid. Ga je een collega shadowen, dan let je vooral op het gedrag van de leraar om je eigen 
gedrag te verbeteren. Daarbij let je op wat wel werkt in een bepaalde klas, wat minder goed 
werkt, hoe houdt de leraar de aandacht, hoe reageert die in een crisissituatie, ….. Je kunt afspre-
ken met de zorgcoördinator dat die jouw les overneemt terwijl jij gaat shadowen. Als shadowen 
te tijdsintensief is kun je ook enkele uren hospiteren.  

Je kunt als team ook beslissen om aan co-teaching of team-teaching te doen. Dit is zowel positief 
voor de cognitieve als sociale ontwikkeling van leerlingen. Leraren ervaren co-teaching als een ef-
fectieve strategie om met diversiteit om te gaan. Er zijn verschillende organisatievormen van co- 
en team-teaching. Elke organisatievorm heeft zijn voor- en nadelen. Toch bieden deze organisa-
tievormen veel verschillende mogelijkheden om om te gaan en te anticiperen op ongewenst ge-
drag.  

Informatie over co-teaching en team-teaching kun je vinden in ‘In Dialoog’ november-december 
2017.  

3.6.3 Directeur 

Als leraar ben je verantwoordelijk voor de brede basiszorg en verhoogde zorg in de klas. Het zorg-
team ondersteunt de leraren en heeft ook taken op niveau van de school en de leerlingen. De 
zorgcoördinator en de directeur sturen het hele zorgbeleid aan in samenspraak met het team. De 
directeur moet er voor zorgen dat er in het zorgbeleid aandacht is voor omgaan met gedragspro-
blemen. Wil je als leraar schoolbreed werken aan gedragsproblemen, overleg dit dan zeker met 
jouw directeur. Je kunt ook ten rade gaan bij de directeur als je zelf geen oplossingen meer ziet. 
De directeur kan het sociale kapitaal op school sterk boosten. Als hij of zij een duidelijke visie 
heeft over co-teachen, hospiteren, projectwerking … en de leraren uitdaagt om talenten en ex-
pertise te delen. Het is belangrijk dat hij zelf het voorbeeld geeft en aanspreekbaar is.  

3.6.4 Ouders 

Volgens de aanbevelingen van Jere Brophy investeren effectieve scholen, op gebied van gedrags-
preventie, in de samenwerking met ouders46. In alle fasen van het zorgcontinuüm is het belangrijk 
om de ouders te betrekken bij de school. Jullie dragen samen de verantwoordelijkheid voor de op-
voeding van de leerlingen. Je kunt zowel formeel als informeel inzetten op ouderparticipatie. For-
meel kan dat via een ouderraad, schoolraad, oudervereniging, oudercontacten,…. Als jullie com-
municeren via brieven, vind je hier enkele concrete ideeën. Merk dat ouders de brieven niet altijd 

 

45 Van Petegem, P. Caustreels, P. (2008). Shadowing van leerlingen: een zelfevaluatieactiviteit die het 
kerngebeuren op school in de schijnwerper plaatst. Gedownload van, http://www.onderwijsantwer-
pen.be/sites/default/files/docs/artikel_Shadowing.pdf. 

46 De Vries, Peter. (2017) Gedragsproblemen voorkomen op school. Is het pedagogisch klimaat in orde?. Ca-
leidoscoop, 29, 3, 7-14. 

http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/sites/www.vsko.be/files/magazine/pdf/In%20dialoog%202017-2018-2.pdf
http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/sites/www.vsko.be/files/magazine/pdf/In%20dialoog%202017-2018-2.pdf
https://www.klasse.be/53537/brief-ouders-10-concrete-ideeen/
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begrijpen, kun je die ondersteunen met pictogrammen. 
Daarnaast kun je ook online communicatie overwegen. 

Informeel zijn er veel verschillende mogelijkheden, wat voor jullie als school werkt, is afhankelijk 
van de context van de ouders. Enkele mogelijkheden vind je via deze link. 

Op het moment dat je problemen opmerkt bij een leerling neem je best contact op met de ou-
ders. Ouders zijn namelijk specialisten van hun eigen kind. Betrek de ouders als volwaardige part-
ners. Als je moeite hebt met het gedrag van een leerling kun je vragen wat zij doen. Wat werkt er 
thuis? Zijn er problemen die een aanleiding zouden kunnen geven voor het gedrag? Door in overleg 
te gaan met de ouders kun je gaan voor een gezamenlijke aanpak. Dit zorgt zowel voor de ouders, 
de leraar en de leerling voor duidelijkheid. Jullie stellen samen gemeenschappelijke grenzen en 
trekken samen aan hetzelfde zeil. Door samen een aanpak te bespreken, kun je zoeken naar een 
oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden. Als ouders bijvoorbeeld horen dat hun kind 
een time- out heeft gekregen, kan dit voor verontwaardiging zorgen. Maar als je dit op voorhand 
bespreekt, en de positieve kracht van een time-out toelicht, zal je op meer begrip kunnen reke-
nen. Je kunt ook voorstellen dat ouders dezelfde technieken toepassen. Als op school en thuis 
hetzelfde wordt gehandeld zorgt dit voor duidelijkheid voor de leerling. Door samen te werken zal 
de leerling merken dat het gedrag dringend moet veranderen.  

3.6.5 Schoolbegeleider en Pedagogische Begeleidingsdienst 

De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen is geïntegreerd in de verschil-
lende diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, in de regionale, congregationele en VCLB-be-
geleiding. Via deze link kun je contact opnemen met de pedagogische begeleidingsdienst uit jouw 
regio. 

Via de pedagogische begeleidingsdienst kun je beroep doen op een schoolbegeleider. Een school-
begeleider is aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor de school en scholengemeenschap die 
vraag- en aanbodgestuurd werkt. Hij is een kritische partner die de missie en visie van de scholen-
gemeenschap/school hanteert als referentiekader. Daarnaast is hij klankbord voor de coördine-
rende directeur bij pedagogisch gerelateerde onderwerpen. Hij is de eerste interne begeleider 
voor de directeur, daarbij gaat hij zelf in op vragen, doet eventueel een beroep op een collega of 
zoekt een andere passende ondersteuning. Hij kan helpen naar het zoeken naar relevante part-
ners. Hij zal onderwijsinnovaties stimuleren en ondersteunen.  

3.6.6 CLB 

Het CLB werkt samen met de school aan leerlingbegeleiding en ondersteunt de zorgwerking. Het 
doel van een bespreking tussen school en CLB is een optimale zorgbrede werking in het belang van 
elke leerling. Je kunt het zorgcontinuüm overlopen. Beide partijen stemmen hun werking op el-
kaar af binnen de verschillende fasen16. De verschillende operationele doelstellingen van het CLB 
vind je hier terug. Vooral in fase 2 en 3 is het CLB een belangrijke partner.  

3.6.7 Externe partners 

Bij het werken met gedragsproblemen kun je eventueel beroep doen op externe partners. Het CLB 
legt contacten tussen de school en externe partners voor hulp- en dienstverlening.  

https://www.klasse.be/33492/pictogrammen-voor-school-en-ouders/
https://www.klasse.be/6495/10-concrete-acties-om-ouders-op-school-bereiken/
http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/wie-wie-de-regios
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/operationele-doelstellingen-van-clbs
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3.6.8 Scholen buo in dezelfde scholengemeenschap 

Je kunt als school, of samen met het CLB raad vragen aan een school buitengewoon onderwijs, 
type 3. Zij beschikken over heel veel expertise in het omgaan met kinderen met gedragsproble-
men. Niet alles wat zij doen kun je toepassen in je eigen school, maar het kan inspirerend wer-
ken. Je kunt vragen om te mogen hospiteren of shadowen, raad vragen over jullie speelplaatsbe-
leid, ….  

3.6.9 Ondersteuningsnetwerk 

Elke school beschikt, in samenwerking met leerling/ouders en CLB, over het eigenaarschap van 
haar leerlingenbegeleiding. Voor de uitbouw van de brede basiszorg en de verhoogde zorg heeft ze 
volledig zelf de regie in handen. Ze zet autonoom alle stappen die nodig zijn voor een effectieve 
leerlingenbegeleiding. Indien een school voor een concrete casus een zorgvraag heeft waar ze in-
tern geen antwoord op vindt, dan deelt ze dit mee aan het zorgloket, dat verbonden is aan het 
ondersteuningsnetwerk waartoe de school behoort. Het zorgloket is een laagdrempelig en toegan-
kelijk aanmeldpunt waar scholen (en ouders) met dergelijke zorgvragen terecht kunnen. Alle part-
ners - gewoon en buitengewoon onderwijs, CLB en pedagogische begeleiding – zijn betrokken bij 
dit zorgloket. Het zorgloket beslist, in overeenstemming met de bevindingen van het CLB, of er 
vanuit het ondersteuningsnetwerk effectief ondersteuning wordt ingezet en, zo ja, welke speci-
fieke ondersteuner voor welk volume en tijdsduur voor die ondersteuning instaat. 

Het ondersteuningsnetwerk zal instaan voor de ondersteuning van leraren en leerlingen. De onder-
steuning zal steeds op maat zijn, flexibel, zo lang als nodig en niet langer dan nodig. 

Hoe het ondersteuningsnetwerk leerlingen met gedragsproblemen kan ondersteunen vind je hier 
terug. 

Voor de meest recente informatie over de ondersteuningsnetwerken kun je terecht op de site van 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen. In dit documentje vind je de meest frequente vragen. 

3.6.10  Dienst Lerenden 

De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden 
met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot ho-
ger en volwassenenonderwijs47. Hier kun je onder andere terecht met vragen rond gedragsproble-
men. Alle informatie, en hoe hen te bereiken kun je hier vinden. 

3.6.11  Dienst Curriculum & Vorming 

Ook bij het team buitengewoon onderwijs van de dienst Curriculum & Vorming van Katholiek On-
derwijs Vlaanderen kan je terecht voor specifieke vragen rond type 3 en buitengewoon onderwijs. 
Alle informatie, en hoe hen te bereiken kun je hier vinden. 

4 Bronnenlijst 

We hebben in voetnoot steeds de bronnen vermeld waar we ons in deze inspiratiebundel op heb-
ben gebaseerd. Je vindt een volledig overzicht in bijlage 20. 

 

47 Katholiek Onderwijs Vlaanderen. (Z.D.). Opdracht. Geraadpleegd op 28 november 2017, van 
http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/pincettemap/opdracht. 

https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/2017_11_07_LER_Toelichting%20Type%203%20voor%20scholen%20en%20ondersteuners
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/Sta-20170612-15
http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/pincettemap/dienst-lerenden
http://katholiekonderwijs.vlaanderen/team-buitengewoon-onderwijs-0
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5 Bijlagen 

1 Hoofdstuk 8 - Leerstoornissen herkennen 
2 Gevoelskaartjes kleuter 
3 Gevoelskaartjes lager 
4 Differentiatiebingo 
5 Kijkwijzer autonomie, competentie en verbondenheid 
6 Groeikaarten platform mindset 
7 Posters growth mindset leraar en ouders 
8 Posters growht mindset complimenten (poster A – poster B) 
9 Kijkwijzer krachtige leeromgeving 
10 Kindercontacten 
11 Kindercontacten kleuter 
12 Basisvragen herstelgesprek 
13 ABC schema 
14 M-cirkel 
15 Invulsjabloon M- cirkel 
16 GGGGG- invulblad 
17 Gedragsemmers 
18 CICO-briefje 
19 Gedragscontract 
20 Bronnenlijst 
 

 

Met dank aan Kaat Vandenbussche. 

https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_071_B01
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_071_B02
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_071_B03
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_071_B04
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_071_B05
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_071_B06
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_071_B07A
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_071_B07B
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_071_B08A
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_071_B08B
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_071_B09
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_071_B10
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_071_B11
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_071_B12
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_071_B13
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_071_B14
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_071_B15
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_071_B16
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_071_B17
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_071_B18
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_071_B19
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_071_B20
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