Uitbreiding van zorg – fase 2
Handelen en evalueren

Gedragsproblemen en gedragsstoornissen1 2
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’ geopteerd 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 op school.
De samenwerking tussen school, CLB, ouders, leerling en eventueel externe
deskundigen is noodzakelijk om een gezamenlijk plan van aanpak te realiseren.
Hierbij worden volgende vragen gesteld:
- Waar heeft deze leerling die regelovertredend gedrag stelt, nood aan?
- Wat gaat wel goed bij de leerling en/of zijn zaken die een positieve insteek
kunnen zijn om de problemen aan te pakken?
- Welke ondersteuning en begeleiding kunnen wij deze leerling, ouders,
leerkracht aanbieden?
- Wat willen en kunnen we bereiken?
Elke leerling is uniek en elke gedragsproblematiek heeft zijn eigen uitingsvorm.
Afstemming en maatwerk blijven dus belangrijk.
1.1

Betrokkenen: rol en samenwerking

1.1.1 School
Het is belangrijk dat de school een duidelijke visie neerzet over de afspraken en
regels op de school. Maar ook dat er een gemeenschappelijke visie is op hoe
omgegaan wordt met probleemgedrag en conflicten3. De leerlingen zijn op de hoogte
van deze visie. De afspraken worden consequent toegepast.
Een leerling die opstandig en/of antisociaal gedrag vertoont, heeft problemen met
gehoorzamen, kan erg driftig zijn, snel ruzie zoeken en zich niet aan de regels
houden. De aanpak van gedragsproblemen en het laten naleven van gedragsregels
vraagt, tijd, energie en een gericht handelen van de leerkracht. Hiervoor zal veel
communicatie, sturing en nabijheid nodig zijn4 5. Bovenop een duidelijk systeem van
afspraken en

1

Dit deel van het protocol handelt over de leerling met ernstige gedragsproblemen en het vermoeden
van een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis of een antisociale gedragsstoornis.
2
Wat onder ‘Handelen en evalueren’ staat, zijn suggesties voor school, CLB en ouders.
3

Zie preventieve basiszorg
Voor concrete handvatten om om te gaan met conflicten, agressie, … zie educatief en informatief
materiaal:
http://www.ond.vlaanderen.be/welzijn/welzijnswetgeving/ICOBA%20Agressie%20Educatief%20materi
aal.pdf
5
Manieren om de relatie met leerlingen te verbeteren:
http://www.duizendjaarvoordeklas.nl/praktijktips.aspx?praktijktipcategorieid=1
4
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regels kan er een differentiatie ingebouwd worden. Voor deze leerling gelden dan
specifieke afspraken die gekend en toegepast worden door alle betrokkenen. De
school voert de afgesproken interventies uit en evalueert deze samen met de CLBmedewerker, de ouders en de leerling.
Belangrijk aandachtspunt voor de school is dat er een onderwijsleersituatie wordt
gecreëerd, die een adequaat antwoord biedt op de specifieke onderwijs- en
opvoedingsbehoeften van de leerling met opstandig en/of antisociaal gedrag.
 Handelingsplan uitwerken
De school kan maatregelen voorzien om tegemoet te komen aan de specifieke
onderwijsbehoeften van de leerling. Bij het in praktijk omzetten van deze
maatregelen waarbij verschillende partners betrokken zijn, is het aangewezen om
een handelings- of begeleidingsplan te maken.
Maatregelen vanuit de verhoogde zorg die effectief bleken, worden in het
handelingsplan behouden en verder toegepast. Het specifieke zit hem niet enkel in
de te gebruiken methode(s), maar ook in duur, hoeveelheid en intensiteit.
Mogelijke maatregelen kunnen zijn:
- Aanpassingen van de leerstof6
De leerling met oppositioneel-opstandig en/of antisociaal gedrag heeft nood aan
voldoende uitdagingen, korte duidelijke instructies, leerstof in kleine overzichtelijke
gehelen, visualisatie van opdrachten met pictogrammen.
- Leer- en hulpmiddelen
Het creëren van een duidelijke structuur, een voorspelbare leeromgeving, speelt een
grote rol in het begeleiden van deze leerling. De omgeving zorgt voor veiligheid, orde
en regelmaat. Ze hebben nood aan vaste structuren en vaste routines, hierbij kan
een planning voor elke dag helpen. Deze leerling heeft best een vaste plaats in het
klaslokaal en krijgt duidelijke instructies, zoals de hoeveelheid tijd, welke opdracht,
welke oplossingsstrategie, … verwacht wordt.
- Houding naar de leerling toe
De leerling met oppositioneel-opstandig en/of antisociaal gedrag grijpt vaak naar
agressie bij problemen in de sociale interactie. Belangrijk is dit gedrag af te wijzen
zonder de leerling af te wijzen. De leerkracht gebruikt best zelf geen agressieve
aanpak, vermijdt een machtsstrijd en te strenge straffen.
Het is van belang dat de leerkracht de leerling in het oog houdt, niet toegeeft of
inconsequent is. Hij vermijdt competitie in de klas en let er op dat andere leerlingen
de leerling niet uitdagen.
6

Coby Hartog-Polkerman, Opstandig, dwars en driftig, handboek gedragsstoornissen ODD en CD,
SWP Amsterdam, 2009, blz. 60 – 62
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De leerling met opstandig en/of antisociaal gedrag heeft vaak een negatief zelfbeeld.
Complimenten geven, stimuleren en zijn prestaties niet onderschatten, zorgt ervoor
dat de leerling geïnteresseerd kan blijven in de les.
In samenwerking met het zorgteam, het CLB en de ouders kan de leerkracht de
leerling leren hoe hij kan spelen, hoe hij samenwerkt met medeleerlingen, hoe hij
ruzie uitpraat, hoe hij rekening houdt met zijn omgeving en hoe hij op kan omgaan
met zijn frustraties.
- Conflicten7
Op voorhand een plan van aanpak bedenken bij conflicten zorgt ervoor dat er gericht
kan ingegrepen worden indien er zich een conflictsituatie voordoet. Dit plan wordt
opgesteld door het zorgteam eventueel in samenwerking met de CLB-medewerker
en wordt besproken met de ouders en de leerling.
Ook de klasgenoten zijn op de hoogte van dit plan en oefenen mee om conflicten op
een acceptabele manier op te lossen. In het plan staan duidelijke afspraken welk
gedrag verwacht wordt, welk gedrag niet getolereerd wordt zoals slaan, schoppen,
vloeken, … Maar ook welke consequenties er gekoppeld worden zowel aan het
gewenste als aan het ongewenste gedrag en hoe conflictsituaties opgelost worden.
Voorbeeld handelingsplan

8 9

:

Stap 1: Bepaal het doelgedrag
10
Executieve functie : responsinhibitie, emotieregulatie. metacognitie.
Specifiek doelgedrag: de leerling kan zijn impulsen controleren en gaat op een constructieve manier
om met anderen.
Stap 2: Interventie
Welke steun vanuit de omgeving kan het doelgedrag helpen bereiken?
- de leerling krijgt een aparte bank om zijn taken af te werken;
- de leerling krijgt een hoofdtelefoon om zich te kunnen afsluiten van geluiden in de klas;
- door gebruik van een timetimer ziet de leerling hoeveel tijd hij nog heeft om een taak af te werken;
- voor de speeltijd herinnert de leerkracht de leerling aan het doelgedrag en waarop hij dient te
letten;
- er zijn duidelijke afspraken over het gewenst gedrag op de speelplaats;
- deze afspraken worden visueel aangebracht op de speelplaats (voor alle leerlingen).
Welke specifieke vaardigheden wordt aangeleerd, wie doet dat en welke benadering wordt
daarvoor gekozen?
Vaardigheden: reflectief reageren en verbeteren van probleemoplossende sociale inzichten en
vaardigheden zodat frustraties worden voorkomen
Wie leert de vaardigheden? De leerkracht(en), het zorgteam, het CLB-medewerker, de ouders en de
leerling zelf.
7

Zie preventieve basiszorg: omgaan met conflicten + De methodiek ‘LSCI’ handelt over praten met
jongeren en kinderen die zich in een crisissituatie bevinden. Zie boek: Long N., Wood M.M en Fescer
F., Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties, Lannoo, Tielt, 2008
8
Dit handelingsplan geldt enkel als illustratie en is maar één voorbeeld hoe het kan ingevuld worden.
9
Voor verdere informatie: Evidenced-based interventies rond agressieregulatie en woedebeheersing
(zoals ‘Zelfcontrole’ Van Manen):
http://www.nji.nl/publicaties/EvidencebasedinterventiesvergelijkingvoorSpirit.pdf
10
Zie Bijlage 12: Executieve functies
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Werkwijze:
- de leerling leert dat zijn perspectief anders kan zijn dan dat van iemand anders;
- de leerling leert zich verplaatsen in de ander;
- de leerling leert beide perspectieven met elkaar verbinden;
- de leerling leert bij zichzelf lichamelijk reacties op conflictsituatie herkennen en benoemen;
- de leerling leert de stop-denk-doe-methode;
- de leerling leert nadenken over de gevolgen van zijn impulsieve gedrag;
- de leerling weet welk gedrag van hem verwacht wordt en wat de consequenties zijn van zowel
gewenst als ongewenst gedrag;
- de leerling leert zelfbekrachtiging bij gewenst gedrag;
- de leerling leert gedragsalternatieven door een gesprek hierover en door het oefenen van ander
gedrag in gecreëerde situaties door voor te doen, te oefenen en feedback te geven;
- de leerkracht en ouders helpen de leerling herinneren aan de gedragsalternatieven;
- de leerkracht en ouders belonen de leerling wanneer hij gewenst gedrag vertoont.
Welke beloningen kunnen de leerling motiveren om de vaardigheden te oefenen?
- het welbevinden van de leerling verhoogt nadat hij (tussenstappen van) het doelgedrag goed heeft
uitgevoerd en merkt dat meer kinderen met hem willen omgaan, spelen, plezier maken
- de leerling ervaart dat de algemene sfeer verbetert;
- de leerling krijgt positieve feedback van de leerkracht wanneer hij zich weet te beheersen;
- de leerling ervaart dat zijn relatie tussen met de leerkracht, zijn ouders en de medeleerlingen
verbetert.

 Overgang naar een andere onderwijsvorm
Indien niet kan voldaan worden aan de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de
leerling en de ondersteuningsbehoefte van de school, kan een overgang naar een
andere school, andere studierichting of onderwijsvorm aangewezen zijn. Een
overgang naar het buitengewoon onderwijs type 3 kan een oplossing bieden. In dit
type van buitengewoon onderwijs kunnen leerkrachten gericht om gaan met
leerlingen met een gedragsstoornis en wordt gerichte hulp geboden in kleinere
klasgroepen11. Eveneens worden de klasleerkrachten dagelijks in hun aanpak
ondersteund door een psycholoog, pedagoog, maatschappelijk werker en/of
kinderpsychiater.
De aangepaste setting in dit type buitengewoon onderwijs wordt gekenmerkt door
een ‘therapeutisch klimaat’. Dit betekent een basaal groeibevorderend
opvoedingsgegeven dat bepaalde aspecten accentueert als antwoord op specifieke
opvoedingsnoden van probleemkinderen12.
Er wordt dieper ingegaan op twee belangrijke aspecten van hun ontwikkeling, met
name:
- de problemen op affectief-relationeel vlak;
- de problemen op het vlak van zelfsturing en zelfcontrole.

11

Coby Hartog-Polkerman, Opstandig, dwars en driftig, handboek gedragsstoornissen ODD en CD,
SWP Amsterdam, 2009, blz. 57
12
Gantois P. en Van Gils M. Begrensd – Onbegrensd, blz. 18
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Gezien de ernst van de problematiek kan in deze setting individueel gewerkt worden.
Indien noodzakelijk kan afgestapt worden van het ‘normale’ schoolleven en kan men
creatief op zoek gaan om deze kinderen maximale ontwikkelingskansen te bieden.
1.1.2 Leerling en medeleerling
De leerling met ernstige gedragsproblemen of een gedragsstoornis heeft het recht
om zo goed mogelijk geïnformeerd13 en betrokken te worden over hoe de adviezen
concreet omgezet worden in het handelen. Hij is op de hoogte van: Wat wordt er van
mij verwacht? Waarom? Wat er gaat gebeuren? Hoe gedraag ik mij?, ...
Voor de leerling is het belangrijk dat hij inzicht krijgt in zijn eigen functioneren, zijn
sterktes en zijn zwaktes. Hij leert op die manier zijn beperkingen aanvaarden en
begrijpen en leert vaardigheden om ermee om te gaan.
Het is eveneens aangewezen om goed voorbereid14 aan de klas uit te leggen
waarom de leerling met een gedragsstoornis eventueel specifieke maatregelen krijgt.
Medeleerlingen kunnen actief betrokken worden in de aanpak (bijvoorbeeld
buddysteem). Een medeleerling als buddy kan voor de leerling met oppositioneelopstandige gedragsstoornis of ODD15 een positieve bijdrage leveren zoals hulp bij
huiswerk, elkaars werk nakijken, elkaar overhoren. Dat kunnen verschillende
leerlingen zijn die om de beurt deze taak op zich nemen. Leerlingen met ODD
vertonen vaak leermoeilijkheden en hebben daar dus baat bij. Bovendien kan het
positief zijn voor de sociale positie van de leerling met gedragsproblemen in de klas.
Regelmatige terugkoppeling via het zorgteam is echter een noodzakelijke
voorwaarde.
1.1.3 Ouders
Ouders worden zo actief mogelijk betrokken in het zorgtraject van de leerling met
opstandig en/of antisociaal gedrag. Er wordt gestreefd naar een afstemming van de
initiatieven op de school en de ondersteuningsmogelijkheden van de ouders. Ouders
kunnen hun kind stimuleren door te zoeken naar buitenschoolse activiteiten waarbij
het kind de kans krijgt om sociale contacten te leggen of sporten waarbij
gedragsregulatie aan bod komt, zoals aansluiten bij een jeugdbeweging, judo, jiu
jitsu, voetbal, …
Ook bij gezinnen met veel risicofactoren worden de ouders intens betrokken bij het
traject van hun kind. Deze ouders hebben vaak zelf negatieve herinneringen aan de
school (pesten, straf, gebrek aan goede prestaties, …). Hierdoor hebben ze soms
een wantrouwige houding tegenover de hulp die de school en het CLB willen bieden.
Ouders zijn bang dat ze geconfronteerd zullen worden met het probleemgedrag van
13

Zie ook Bijlage 17: Leren omgaan met agressie
Toestemming leerling – ouders, gepaste methodiek, gepaste les en inhoudelijke voorbereiding
klasgesprekken follow-up
15
Zie ook Theoretisch deel, Gedragsproblemen en gedragsstoornissen
14
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hun kind. Ze voelen zich vaak de oorzaak van dit probleemgedrag waardoor ze er
niet over willen of durven spreken. Toch ervaren ze de school ook als de oplossing
voor hun kind en koesteren daarom hoge verwachtingen 16. Tijdens de
overlegmomenten wordt er een krachtig netwerk uitgebouwd zodat de ouders en
leerling weten waar en bij wie ze terecht kunnen met hun vragen.
Bij een leerling met opstandig en/of antisociaal gedrag van allochtone ouders kan het
nodig zijn dat de school en het CLB een beroep doen op een intercultureel
bemiddelaar of een tolk. Zeker bij een problematiek zoals opstandig en antisociaal
gedrag of een vermoeden van een gedragsstoornis is het belangrijk dat er een helder
en compleet beeld wordt geschetst. Een intercultureel bemiddelaar of tolk kan er dan
voor zorgen dat de ouders zich veiliger voelen omdat hij in zijn eigen taal kan
spreken. Voor de school en de CLB-medewerker kan dit ook een meerwaarde
betekenen, bijvoorbeeld door het krijgen van duidelijke informatie over de
opvoedingscontext.
1.1.4 CLB
Het CLB-team ondersteunt de school door bijvoorbeeld:
- mee te helpen bij het opstellen van het handelingsplan;
- bijkomende deskundigheid over de aanpak van gedragsproblemen of stoornissen te verwerven;
- informatie over gedragsproblemen en -stoornissen te verstrekken aan de
school;
- samen te werken met het schoolextern netwerk rond de leerling;
- het
zorgteam
ideeën
aan
te
reiken
om
positieve
eigenschappen/vaardigheden/interesses van de leerlingen te versterken;
- …
In de aanpak van de leerling met een gedragsstoornis kan de CLB-medewerker een
kortdurende begeleiding17 opstarten ter ondersteuning van de aanpak van het
zorgteam op school en de ouders thuis.
De CLB-medewerker kan ook als bemiddelaar optreden indien de relatie van de
leerling met opstandig en/of antisociaal gedrag met de school of medeleerlingen
zodanig verstoord is dat communicatie onderling moeilijk is. Bemiddeling bestaat erin
dat de betrokken leerling aangesproken wordt. Dit houdt geen veroordeling in van de
leerling zelf. Jongeren zijn zich immers niet altijd bewust van het effect van het
grensoverschrijdend gedrag. Bovendien zijn ze soms zelf het slachtoffer van
ongewenst gedrag of kampen zij met andere problemen.
16

Laevers F., e.a., Omgaan met kansarmoede in de basisschool, CEGO, Leuven, 2003, blz. 79
De CLB-medewerker kan gebruikmaken van bestaande programma’s zoals ‘VRIENDEN’programma, Kids' Skills, Mission Impossible, ... Deze programma’s worden beperkt in tijd en zijn
gericht op het aanleren van vaardigheden, dus minder op het achterhalen van oorzaken en de
verdieping daarvan.
17
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De bemiddeling kan verschillende vormen18 aannemen, zoals:
- time-outprojecten19: de leerling wordt voor een bepaalde tijd, van enkele dagen
tot enkele weken, uit de school genomen. Op die manier krijgen zowel de
leerling als de school een 'adempauze' en werkt een welzijnsorganisatie met
beide partijen aan een re-integratie20;
- herstelgericht groepsoverleg (HERGO): groepsoverleg waarin alle partijen
betrokken bij een incident, samen met hun steunfiguren, op zoek gaan naar hoe
de schade kan hersteld worden. Een moderator bereidt het overleg voor en
coördineert de gesprekken.
1.1.5 Samenwerken met externe partners
Bij aanhoudend probleemgedrag en indien de genomen maatregelen en/of de
kortdurende begeleiding niet volstaat, is het aangewezen om te kiezen voor een
samenwerking met partners uit het sociale netwerk van het CLB. Externe
deskundigen hebben een ondersteunende en inspirerende functie.
Individuele psychotherapie en/of gezinstherapie kan opgestart worden. Voor jonge
kinderen met een gedragsstoornis is gedragstherapeutische oudertraining het meest
aangewezen. Bij jongeren is een combinatie van individuele cognitieve
gedragstherapie en bredere gezinsinterventies doorgaans geïndiceerd. Indien
psychosociale begeleiding onvoldoende effectief blijkt of bij comorbiditeit kan
medicamenteuze ondersteuning geïndiceerd zijn 21.
Externe deskundigen hebben een ondersteunende en inspirerende functie. Externe
deskundigen kunnen zijn:
- een gezinstherapeut;
- een diagnoseteam;
- een thuisbegeleidingsdienst die helpt werk maken van de afstemming tussen
thuis- en schoolcontext;
- medewerkers van het stopprogramma;
- een buurtopbouwwerker;
- een psychotherapeut22;
- een revalidatiecentrum;
- een centrum geestelijke gezondheidszorg;
18

Informatie over time-out en HERGO: www.ond.vlaanderen.be/leerplicht/actoren/time-out
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/wegwijzer/PROJECTEN/PR15_time_out_projecten.htm
20
Zie Bijlage 18: Zorgboerderijen en Bijlage 19: Arktos
21
http://www.nji.nl/nji/dossierDownloads/WatWerkt_Gedrag.pdf
22
De psychotherapeut dient te beschikken over een diploma menswetenschappen (minstens niveau
hoger onderwijs) en een diploma van een aanvullende en wetenschappelijk onderbouwde opleiding
psychotherapie van minstens drie jaar georganiseerd door een door de overheid erkende
onderwijsinstelling of door een vormingsinstelling die toegang geeft tot het lidmaatschap van een
koepelvereniging voor psychotherapeuten in België, die psychotherapeuten verenigt van meer dan
één onderwijs- of vormingsinstelling. Psychotherapeuten werkend binnen een multidisciplinaire setting
of groepspraktijk verdienen de voorkeur.
19
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-

een internaat;
medewerkers van een zorgboerderij23 of een vormingscentrum24;
politie;
justitie;
…

Websites met relevante informatie over gedragsstoornissen zijn (update links juni
2017):
- www.balansdigitaal.nl
- www.sig-net.be
- wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/
- wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/jeugdhulp/
1.2

Globale evaluatie en cyclisch verloop

Omdat gedragsproblemen en vooral een gedragsstoornis erg belastend zijn voor de
leerling én zijn omgeving en omdat het tijdig ingrijpen een ongunstige evolutie kan
ombuigen, is het regelmatig evalueren van het effect van de genomen maatregelen
erg aangewezen. Zeker in de beginfase is een systematische, zelfs wekelijkse,
opvolging door het zorgteam of de CLB-medewerker noodzakelijk zodat de
hardnekkigheid en/of ernst van de gedragsproblemen kunnen ingeschat worden om
tijdig te kunnen ingrijpen en eventuele bijkomende maatregelen te nemen.
De hardnekkigheid en/of ernst van de gedragsproblemen kunnen voor het CLB-team
een signaal zijn dat het doet overwegen het HGD-traject terug op te starten en
eventueel een of meerdere onderkennende en/of (comorbide) classificerende
hypothese(s) te heroverwegen.

23
24

Zie Bijlage 18: Zorgboerderijen
Zie Bijlage 19: Arktos
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