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Preventieve basiszorg – fase 0

Hoe kan een school elke leerling zoveel mogelijk kansen geven op vlak van gedrag
en emotie? Dit vind je terug in Preventieve (Brede) Basiszorg, het eerste deel van
het Specifiek Diagnostisch Protocol gedrags- en/of emotionele problemen en
vermoeden van een (ontwikkelings)stoornis. Lees dit bij voorkeur samen met
Verhoogde zorg, Uitbreiding van zorg en het Theoretisch deel van dit protocol. De
protocollen zijn een leidraad voor diagnostiek binnen de onderwijscontext gehanteerd
door CLB-teams in samenwerking met scholen. Een Specifiek Diagnostisch Protocol
is een concrete vertaling van de algemene handvatten in het Algemeen Diagnostisch
Protocol (ADP). Individueel Aangepast Curriculum komt niet aan bod in dit specifiek
diagnostisch protocol. Hiervoor verwijzen we naar fase 3 in het ADP.
Gedrags- en emotionele problemen bij leerlingen vormen een grote uitdaging voor
het onderwijs. De rol van de school in het voorkomen en aanpakken van
probleemgedrag door het bieden van kwaliteitsvol onderwijs is niet te onderschatten.
Op de school wordt een emancipatorische houding bij leerkrachten gestimuleerd en
gebeuren er tal van initiatieven om een leerlinggericht schoolklimaat uit te bouwen.
Op deze manier ontwikkelen kinderen en jongeren sociale bindingen met de school
en met de samenleving. Positieve bindingen geven leerlingen zelfvertrouwen en
stimuleren hen tot inzet: ze voeren de gevraagde schooltaken uit, respecteren regels
en afspraken, gaan met elkaar om in wederzijds respect, … Deze verbondenheid
werkt dus als een rem op het stellen van probleemgedrag1.
Men moet zich wel bewust blijven dat elke leerling ingeweven is in een netwerk van
relaties, in een eigen context2. Hierbij spelen niet alleen schoolcontext,
leerkrachtgebonden en klasgebonden contexten een rol, maar ook
gezinsgerelateerde, leerlinggebonden en maatschappelijke contexten3. Deze
contexten kunnen het probleemgedrag bij leerlingen versterken of verminderen.
De ouders en leerlingen worden zo nauw mogelijk betrokken bij het opzetten en
uitwerken van een preventieve aanpak in verband met gedrags- en emotionele
problemen en dit met wederzijds respect4.
Uit preventief oogpunt vraagt dit acties van de school om de cultuur en de
leefomgeving/thuissituatie te leren kennen en te waarderen. CLB, pedagogische
begeleidingsdiensten en ook schoolexterne organisaties zoals het jeugdwerk, het
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Vlaamse onderwijsraad en Koning Boudewijnstichting, Leer-kracht, veer-kracht, reflectieboek.
Stapstenen voor het begeleiden van jongeren met gedragsproblemen, Die Keure, Brugge, 2006
2
Zie ook Algemeen deel: Uitgangspunt 2 van HGW (Transactioneel: afstemming en wisselwerking)
3
Meer over contexten: Van Mulligen W., Gieles P. en Nieuwenbroek A., Tussen thuis en school, over
contextuele leerlingbegeleiding, Acco, Leuven, 2002
4
Menten H., Gedragsproblemen op school: gruwel, groeipijnen of guitenstreken van jongeren?
Grasduin mee in systeemdenken, Handboek Leerlingbegeleiding twee, Wolters Plantyn, april 2006
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vormingswerk, het maatschappelijk opbouwwerk, de integratiecentra, de vierde
wereldbeweging, kunnen hierbij helpen.

1. Organisatie van het zorgbeleid5
De school heeft een doordachte visie en voert een transparant beleid betreffende het
stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling en het voorkomen en aanpakken
van gedrags- en/of emotionele problemen. Hierbij speelt een positief schoolklimaat
een belangrijke rol.
Het schoolklimaat6 omvat de gemeenschappelijke waarden, normen en gewoonten
op een school. Een positief klimaat creëren, verhoogt de kans dat leerlingen
openstaan voor deze waarden, normen en gewoonten en dat ze deze gemakkelijker
eigen maken.
Een positief schoolklimaat met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling
houdt onder meer in dat er sprake is van een zorgzame school waarbij iedereen zich
betrokken voelt. Hiervoor kan de school acties ondernemen naar:
- leerlingen, bijvoorbeeld een schoolproject uitwerken over het thema
‘verdraagzaamheid’;
- leerkrachten, bijvoorbeeld een nascholing organiseren over actuele inzichten
over de sociaal-emotionele ontwikkeling7 van kinderen en jongeren
(breinontwikkeling8, herstellend handelen9, …);
- startende leerkrachten10, bijvoorbeeld een informatiemap aanreiken waar alle
afspraken en regels instaan of ondersteuning aanbieden door middel van een
begeleidende leerkracht (mentor);
- leerlingenbegeleiders, bijvoorbeeld een opleiding laten volgen over preventie
pesten;
- zorgcoördinatoren, bijvoorbeeld een nascholing laten volgen over gesprekken
met leerlingen11 voeren, of over de mogelijke impact van de
opvoedingssituatie op het gedrag van leerlingen;
- ouders, bijvoorbeeld een duidelijke visie opstellen over ouderbetrokkenheid op
de school.
In een school die aandacht en zorg heeft voor de leerlingen raken de leerlingen meer
met de school verbonden en vermindert de kans op afhaken. Door optimale
ontplooiingskansen voor leerlingen te creëren ontstaat een leerling-vriendelijk
klimaat.
5

Zie ook Marzano R., Wat werkt op school – Research in actie, Bazalt, Vlissingen, 2008
http://www.ond.vlaanderen.be/leerplicht/actoren/scholen/positief_schoolklimaat.htm
7
Zie Bijlage 24: De sociaal-emotionele ontwikkeling
8
Zie Bijlage 11: Breinontwikkeling bij adolescenten
9
Zie Bijlage 2: Het herstellend (twee)gesprek
10
Zie ook Dehandschutter J., Sterk Samen. Survivalkit voor de nieuwe leerkracht, Acco, 2013
11
Zie Bijlage 1: Stappenplan: Communiceren met jongeren
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De school heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Het is aangewezen dat de
school een context creëert waarin leerlingen optimaal op hun maatschappelijk
functioneren worden voorbereid. Als de leerlingen het verband zien tussen wat de
school te bieden heeft en hun toekomstige maatschappelijke participatie wordt de
kans op demotivatie, spijbelen, fysieke en verbale agressie, … kleiner.
Pedagogische ideeën en interventies
Bij een goed doordacht beleid rond sociaal-emotionele ontwikkeling is het wenselijk
om over de onderstaande pedagogische ideeën en interventies na te denken en
afspraken te maken met het schoolteam. Hierover gezamenlijk reflecteren en elkaar
collegiaal ondersteunen versterkt dit beleid. Een instrument dat kan bijdragen tot het
ontwikkelen van een preventiebeleid, betreffende probleemgedrag op school, is de
preventiepiramide12. Het kan een kader vormen voor het screenen, het analyseren
van waar je als school voor staat en een preventiebeleid helpen ontwikkelen dat zich
positief en constructief oriënteert.
 Sociale vaardigheden en competenties verwerven
Leerlingen leren sociaal vaardig gedrag op basis van hun ervaringen thuis, de
familie, de buurt, de leeftijdsgroep waar ze deel van uitmaken, ... Een belangrijke rol
spelen ook de ervaringen die ze opdoen in de klas en in de ruimere context van de
school.
In het kleuteronderwijs wordt een basis van sociaal functioneren gelegd waarop het
lager onderwijs verder bouwt. De eindtermen sociale vaardigheden van het
secundair onderwijs bouwen op hun beurt verder op die van het lager onderwijs 13. Zo
is er doorstroming, herhaling en verdieping. De school dient evenveel aandacht te
besteden aan de eindtermen sociale vaardigheden als aan de eindtermen van
wiskunde, taal en wetenschappen14.
Sociaal functioneren veronderstelt een aantal inzichten (competenties), sociale
vaardigheden en attitudes die kinderen gaandeweg verwerven 15.
Sociale vaardigheden zijn alle gedragingen die men in onze cultuur ter beschikking
moet hebben om op een efficiënte en opbouwende wijze deel te nemen aan het
sociale leven, zowel op maatschappelijk als op interpersoonlijk en familiaal vlak16.
Bijvoorbeeld: positief met elkaar omgaan, zelf afspraken maken voor het verloop van
een klassengesprek, functioneren in groep en conflicten leren hanteren.
12

Deklerck J., De Preventie Piramide, preventie van probleemgedrag in het onderwijs, Acco, Leuven,
2010
13
Zie www.ond.vlaanderen.be voor de leergebiedoverschrijdende eindtermen voor het lager onderwijs
en vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor het secundair onderwijs
14
Vandamme W., Herstellend handelen in het onderwijs: kans tot ontmoeting, in: Deklerck J. (red.),
Preventie en aanpak van probleemgedrag in het onderwijs, een veelkleurig verhaal, Acco, Leuven,
2012.
15
Zie Bijlage 11: Breinontwikkeling bij adolescenten
16
http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/basisonderwijs/lageronderwijs/leergebiedoverschrijdend/sociale-vaardigheden/uitgangspunten.htm
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Attitudes zijn instellingen, houdingen of gezindheden. Hierbij gaat het om een
regelmaat in handelen, denken, willen en voelen. Een attitude is ‘verworven’ indien
men ze spontaan in verschillende situaties toepast. Voorbeelden van attitudes zijn:
stipt zijn, samenwerken en flexibel zijn.
Omdat de meeste leerlingen op school voor het eerst in contact komen met een
groep leeftijdsgenoten, is het de uitgelezen plaats om sociale vaardigheden en het
leren functioneren in groep aan te leren. Dit aanleren kan op een spontane, maar ook
op een gerichte wijze gebeuren. De leerkracht kan dit verweven in de dagdagelijkse
lessen, door bijvoorbeeld coöperatieve werkvormen toe te passen doorheen zijn
lessen17. Bij coöperatief leren leren leerlingen samenwerken op gestructureerde
wijze in verschillende groepen. Niet enkel de leerstof staat centraal, maar ook de
samenwerking. Er is sprake van een cognitief en een sociaal doel. De achterliggende
gedachte van coöperatief leren is dat leerlingen niet alleen leren van de interactie
met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. Men dient tijdens de
evaluatie van zo’n werkvorm expliciet aandacht te besteden aan het sociaal
emotioneel leren.
 Leren omgaan met emoties
De school stippelt een preventief beleid uit om leerlingen te leren emoties te
herkennen en ermee omgaan. Om de gevoelens van een leerling te leren kennen, is
het nodig om leerlingen te stimuleren om emoties te uiten. Dit kan door middel van
gesprekken, drama, muziek, dans, beeldende expressie, …
Emoties bepalen de openheid voor het leren. Als leerlingen zich goed voelen in de
klas, op school zullen zij veel aandachtiger zijn en de leerstof gemakkelijker
opnemen.
Betreffende het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt rekening
gehouden met verschillen tussen culturen. Bijvoorbeeld in sommige culturen is het
weinig gebruikelijk om je gevoelens te uiten.
De school zorgt eveneens voor een goed uitgewerkt preventief beleid voor
crisissituaties18, rouwverwerking19 en zelfdoding20. Dit biedt de mogelijkheid om
adequaat te handelen in onverwachte situaties. Het CLB en pedagogische
begeleidingsdienst kunnen ondersteunen bij de uitbouw van dit beleid.
 Gedragsregels opstellen en opvolgen
Leerlingen krijgen de ruimte om zichzelf te zijn op school. Tegelijkertijd is het van
belang dat leerlingen weten waar ze aan toe zijn. Leerlingen hebben nood aan
structuur, duidelijke taal en gedragsregels die door het hele schoolteam opgevolgd
worden. Deze gedragsregels worden positief geformuleerd en gecommuniceerd
17

Koot S., CO-teaching, krachtig gereedschap bij de begeleiding van leraren, uitgeverij PICA, Huizen,
2011
18
http://www.klasse.be/leraren/eerstelijn/plots-had-iedereen-mijn-gsm-nummer/
19
http://www.klasse.be/leraren/eerstelijn/verdriet-en-rouw/
20
http://www.klasse.be/leraren/eerstelijn/zelfmoord/
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zodat ze voor alle leerlingen, leerkrachten en ouders duidelijk zijn. Hieronder wordt
verstaan: wanneer de gedragsregels gelden, hoe ze worden opgevolgd, welke de
consequenties zijn.
Een mogelijk kader om binnen het schoolteam na te denken over gedragsregels en
rechtvaardig sanctioneren is het 4-ladenmodel21. De school werkt preventief een
tuchtprocedure uit. Deze procedure staat beschreven in het schoolreglement.
In het geval van overtreden van regels, zal er een disciplinegesprek aangegaan
worden. Hier roept de leerkracht de leerling ter verantwoording met betrekking tot
een bepaald (storend) gedrag. In dit gesprek staan confronteren, terugkoppelen,
adviseren en samenvatten centraal. Inzicht krijgen in het gestelde gedrag is zowel
voor de leerkracht als voor de leerling zelf van belang. Het ABC-schema kan hiervoor
een mogelijk instrument zijn. Met deze methode wordt in een gesprek tussen de
leerling en de leerkracht (of leerlingenbegeleider) het incident in de klas of elders als
in een vertraagde film overgedaan22.
In gesprek gaan met een leerling na het overtreden lijkt logisch. Toch is dit voor niet
voor alle leerkrachten een gemakkelijk opdracht. Het is dan ook nodig dat er in een
beleid tijd en ruimte wordt vrijgemaakt voor de ondersteuningsbehoeften van leraren
in verband met het voeren van zo’n gesprekken. Want hoe handelingsbekwamer de
leerkracht zich voelt bij het voeren van deze gesprekken, des te eerder hij deze zal
toepassen.
Coaching kan zinvol zijn om de handelingsvaardigheden van de leraar op dit gebied
te vergroten. Er worden nascholingen voorzien zodat leerkrachten sterker worden in
gesprekken voeren met leerlingen.
 Een pestbeleid en speelplaatswerking opzetten
De school heeft een krachtdadig beleid met betrekking tot pesterijen. De richtlijnen
en procedures in verband met het bestrijden van pesten zijn duidelijk voor alle
betrokkenen: schoolteam, leerlingen en ouders. Pijlers hierbij zijn: het onderwerp
bespreekbaar maken, vroegtijdige onderkenning, gerichte aanpak, goede
taakverdeling en heldere communicatie.
Leerlingen moeten zich kunnen uitleven en vermaken tijdens de speeltijden.
Samenspel en spelplezier voorkomen verveling. Verveling kan een voedingsbodem
zijn voor ruzies, conflicten en pestgedrag. Door de recreatiemomenten zinvol in te
vullen, bijvoorbeeld speelgoedkoffers, organiseren wedstrijden, … worden ook de
sociale vaardigheden van de leerlingen versterkt en vriendschappelijke contacten
aangemoedigd.

21

D’Aes M., Leefregels opstellen en rechtvaardig sanctioneren – een mogelijk kader, in Handboek
leerlingenbegeleiding Twee, Wolters-Plantyn, Mechelen, november 2002 en
www.onderwijsvlaanderen.be
22
http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/pdf_27.pdf
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Effectief toezicht is een absolute vereiste en wordt bij voorkeur aangevuld met een
goed ingerichte speelplaats die overzichtelijk is, uitnodigt tot samenspel en rekening
houdt met de diverse behoeften binnen de leerlingengroep, bijvoorbeeld zone voor
balspelen, zone voor rustigere activiteiten, een zithoek of banken voor leerlingen die
behoefte hebben aan rust23, …
Projecten vanuit bijvoorbeeld Leefsleutels24, School zonder pesten25, de Whole
School Approach26, … ondersteunen scholen bij de aanpak en het helpen
voorkomen van geweld en respectloos gedrag op een ervaringsgerichte manier. Er
wordt gewerkt aan een grondhouding van respect en een beter leefmilieu op
school27.
 Afwezigheden en spijbelen opvolgen28
In een positief schoolklimaat voelen leerlingen zich meer met de school verbonden,
wat de kans op afhaken en dus ook spijbelen vermindert. Een zorgzame school is
alert op alle afwezigheden, ook in het kleuteronderwijs. Indien een kleuter weinig of
niet naar school komt, informeert de school bij de ouders wat hiervoor de reden is.
De school heeft eveneens aandacht voor leerlingen die systematisch te laat komen.
De zorg gaat verder dan het louter registreren van de afwezigheden. Er is immers
een verband tussen het weinig naar school komen in het basisonderwijs en later
spijbelgedrag.
Om het eigen spijbelbeleid in kaart te brengen, te evalueren en indien nodig bij te
sturen zijn er vragenlijsten29 beschikbaar.
 Leren omgaan met conflicten
In elke organisatie waar mensen samenwerken, ontstaan er wel eens conflicten. Ook
in scholen. Conflicten zijn dan de meest voorkomende problemen als het over
leerlingen met storend gedrag gaat.
Conflicten kan je indelen in twee grote groepen: latente conflicten en manifeste
conflicten. Latente conflicten 'smeulen' onder de oppervlakte. Ze zijn nog niet
zichtbaar, maar kunnen elk moment tot uitbarsting komen. Een latent conflict wordt
vaak aangeduid als een 'spanning' of 'een slechte sfeer'.
Manifeste conflicten zijn zichtbaar onder heel verschillende vormen: discussies,
ruzies, elkaar negeren, pestgedrag, ...
Conflicten, zowel latente als manifeste, kunnen een klas of een team ontwrichten. Er
komt meer ontevredenheid, de eenheid in de groep gaat verloren, de communicatie
23

www.kieskleurtegenpesten.be
http://leefsleutels.be/cms/
25
www.schoolzonderpesten.be/
26
www.vista-europe.org/unit_b1.php (doorklikken naar de Nederlandstalige versie van hoofdstuk B1)
27
www.kieskleurtegenpesten.be en Deboutte G., Verbondenheid: een ander en preventief
antwoord op respectloos gedrag. Hoe toewerken naar een positief klas- en schoolklimaat?, in:
Handboek leerlingenbegeleiding 2, Kluwer, juni 2004, blz. 57-78
28
www.ond.vlaanderen.be/leerplicht/algemeen
29
De Spijbelkijkwijzer en het SpijbelActiePlan onder www.ond.vlaanderen.be/leerplicht/kijkwijzer
24
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verslechtert en de inzet en effectiviteit gaan zienderogen achteruit. Als een conflict
niet wordt aangepakt, zal het in de één of andere vorm terugkeren. De belangrijkste
reden om een conflict niet aan te pakken, is de angst dat men het conflict niet
aankan, de overtuiging dat er geen oplossing is voor het conflict of de schrik dat het
conflict zou escaleren.
Maar elk conflict draagt kansen in zich. Een conflict is steeds een drager van een
boodschap dat er iets in de klas of een school niet helemaal in de haak zit. Een
conflict kan men gebruiken als een kritisch incident om gesprekken aan te gaan over
bijvoorbeeld de diversiteit van visies en mening op de school, de manier van
communiceren en de samenwerking tussen leerlingen en collega's. Als conflicten
worden uitgesproken komen vaak suggesties naar boven om de schoolorganisatie
en -structuur op een positieve manier te veranderen. Een school kan er dus voordeel
uit halen om conflicten aan te pakken.
Scholen zijn vaak prima in staat om conflicten zelf aan te pakken 30 31. De directie of
leerkrachten kunnen vaak een bemiddelende positie innemen. Soms is een conflict
zo geëscaleerd dat het soelaas kan bieden om een neutrale en externe persoon te
betrekken32 bijvoorbeeld een CLB-medewerker.

2. Vorming en ondersteuning van het schoolteam33
Om de preventieve zorg rond de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te
optimaliseren, is professionalisering van het team noodzakelijk. Het zorgteam brengt
hiaten en noden bij de uitvoering van het zorgbeleid in kaart.
Effectieve omgang met gedrag van leerlingen veronderstelt een cultuur van
openheid, respect, vertrouwen en (h)erkenning van de kwetsbaarheid van collega’s.
Daarom vraagt de leerkracht best regelmatig feedback aan collega’s of
leerlingbegeleiders over de communicatie, de aanpak van interacties in groep en de
eigen competenties bij het omgaan met gedragsproblemen, … Deze feedback
ondersteunt de leerkracht en verhoogt zijn eigen competentie in het omgaan met het
gedrag van leerlingen.
Probleemgedrag bij leerlingen kan het welbevinden of zelfvertrouwen van de
leerkracht(en) aantasten. Bij onzekerheden of op moeilijke momenten kunnen

30

http://www.ond.vlaanderen.be/welzijn/welzijnswetgeving/ICOBA%20Agressie%20Educatief%20mate
riaal.pdf
31
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
32
http://onderwijsmediation.artisteer.net/visie-en-methode/conflicten-op-school-kans-op-beterschap/
33
Zie ook VLOR en Koning Boudewijnstichting, Leer-kracht Veer-kracht, Die Keure, Brugge, 2006
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leerkrachten informele en formele ondersteuning of coaching34 vinden bij collega’s,
zorgteam of directie. Zo kan de leerkracht zijn verhaal kwijt. In een manier waarop
het team zorg krijgt, ziet men ook de kijk naar op zorg voor de leerlingen 35. Omgaan
met leerlingen, die probleemgedrag stellen, is trouwens altijd teamwerk.
Naast het ontladen over een bepaalde situatie komt het reflecteren op eigen
handelen.
Reflectie36 kan een werkwijze zijn om leerkrachten professioneel te laten omgaan
met leerlingen met gedragsproblemen. Bij reflectie denkt de leerkracht na over wat
hij doet in de klas, wat voor effect dat op de leerlingen heeft en hoe hij zich daarbij
voelt. Dit kan leiden tot het inzicht dat het eigen gedrag ook een bijdrage levert aan
het ontstaan, het versterken of het verminderen van problemen.
Bij reflectie kan gebruik gemaakt worden van verschillende werkwijzen die gericht
zijn op het bijstellen van eigen attituden, overtuigingen en verwachtingen. De nadruk
ligt op de interpersoonlijke vaardigheden.

3. Onthaal- en inschrijvingsbeleid
Omdat een inschrijving vaak de eerste kennismaking is van ouders en leerling met
een school, vertaalt de school haar visie op zorg in haar inschrijvings- en
onthaalbeleid.
Een zorgzaam inschrijvingsbeleid begint bij een ‘zorgzaam’ inschrijvingsgesprek. Wie
dit gesprek doet, welke relevante informatie met betrekking tot de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de leerling en welke kenmerken van zijn (leef-)omgeving verzameld
worden, wordt op voorhand vastgelegd.
Omdat de ouders de eerste verantwoordelijken zijn met betrekking tot de opvoeding
van hun kinderen gebeurt de overdracht van gegevens in samenspraak met hen en
met de leerling. Omwille van de vertrouwelijkheid en gevoeligheid van deze
informatie is het belangrijk dat zij goed geïnformeerd worden over wat met deze
informatie gebeurt, wie deze gegevens in handen krijgt, …
Er kan eveneens voor gekozen worden om bij de inschrijving een brochure37 voor de
leerling te geven waarin informatie staat over recht op onderwijs, wat mag en wat
moet, participatie, …
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Coaching is een manier om een individu te ondersteunen en uit te dagen om de eigen
doelstellingen te bereiken. Zie ook: http://vonkenvisie.wordpress.com/2011/11/05/coaching-in-hetonderwijs/
35
Vanderplasschen W. en Naert J. (red.), Wetenschappelijke evaluatie bij het protocol gedrags- en/of
emotionele problemen, april 2013
36
Van de Wolf K. en van Beukering T., Gedragsproblemen in scholen, het denken en handelen van
leraren, Acco, Leuven, 2009, blz. 183 – 200 en http://www.klasse.be/archief/zonder-reflectie-ben-jeeen-ongeleid-projectiel/
37
De kinderrechtswinkel voorziet brochures over kinderrechten voor kinderen tot 12 jaar en jongeren
van 13 tot 18 jaar, zie www.tzitemzo.be en www.tzitemzokids.be
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Bij leerlingen met specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften, wordt extra
aandacht besteed aan de communicatie met de ouders tijdens dit gesprek. Een
goede communicatie tussen ouders en school heeft een positieve invloed op het
welbevinden en een gunstige onderwijsloopbaan van deze leerlingen.
Bij een schoolverandering op hetzelfde onderwijsniveau is de school alert op
informatie en signalen die de reden van schoolverandering aangeven. Indien er
sprake was van gedrags- en/of emotionele problemen op een vorige school, houdt
de nieuwe school rekening met het feit dat deze problemen vaak ontstaan in
interactie en in een context. De school is er zich van bewust dat zij maatschappelijk
verantwoordelijk is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en dat de
leerling een nieuwe kans in een nieuwe context verdient. Een inschrijving in een
nieuwe school kan een eerste stap zijn, die de leerling de mogelijkheid biedt om
geleidelijk negatieve interactiepatronen te leren doorbreken en nieuwe, meer
adequate omgangsvormen te verwerven. Hierbij is communicatie met de leerling een
essentieel onderdeel.
Omdat integratie in al bestaande groepen niet altijd evident is en omdat de eisen bij
een overgang naar een ander onderwijsniveau verschillend zijn, voorziet de nieuwe
school steeds een procedure om de integratie van (de) nieuwe leerling(en) in een
klasgroep te bevorderen. De school blijft geruime tijd alert op signalen die kunnen
wijzen op een moeilijke integratie.
Indien er sprake was van gedrags- en/of emotionele problemen in de voorgaande
school is het inschakelen van het CLB aangewezen. Dit gebeurt ook wanneer de
leerling de diagnose autismespectrumstoornis heeft en er onderwijs- en
ondersteuningsbehoeftes zijn waarop GON-begeleiding een antwoord kan bieden.
Een nauwe samenwerking tussen alle betrokkenen, CLB, school, ouders en leerling
kan een gunstig verloop van de sociaal-emotionele ontwikkeling en van de
schoolloopbaan van deze leerling optimaliseren.

4. Zorg binnen de klas38
De meest effectieve preventie van gedrags- en emotionele problemen is een goede
aanpak in de klas. Het gedrag van leerlingen wordt in belangrijke mate bepaald door
de context en de kwaliteit van de interacties tussen medeleerlingen en
leerkracht(en). De aanpak van de leerkracht heeft een grote invloed op het
bevorderen van gewenst gedrag. De basishouding en aanpak van de leerkracht doet
er toe. Met de basishouding van de leerkracht wordt de eigen visie, waarden en
overtuigingen betreffende het beroep, het onderwijs en de eigen persoon bedoeld.

38

Zie ook Marzano R., Wat werkt in de klas, Bazalt, Vlissingen, 2008
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Een aantal facetten van deze basishouding39 zijn:
 Werken aan een positieve relatie met elke leerling40
De leerkracht heeft een belangrijke functie in het ‘opvoeden’ van leerlingen. Hij
vertaalt de visie van de school betreffende het stimuleren van de sociaal-emotionele
ontwikkeling in zijn handelen niet alleen doorheen verschillende projecten zoals
gezondheidsopvoeding,
pestpreventie,
drugspreventie,
verkeersopvoeding,
natuureducatie, … maar in elk contact met de leerlingen in en buiten de klas.
Wanneer een leerkracht een goede band heeft met zijn leerlingen, accepteren deze
de regels en gewoonten van die leerkracht, evenals zijn/haar correctie van
ongewenst gedrag. Deze relatie heeft wezenlijk te maken met de aanvaardende
houding van de leerkracht ten aanzien van de cultuur, de thuiscontext en de
onderwijs- en/of opvoedingsbehoeften van de leerling.
Leerlingen uit zowel het basis- en secundair onderwijs halen voordeel uit de
verbondenheid met één of meer leerkrachten. Hun schoolse betrokkenheid en
leerprestaties zijn afhankelijk van hoe de relatie leerling-leerkracht door hen ervaren
wordt. Is het affectief contact tussen beiden positief gekleurd, dan heeft dit
uitdrukkelijk invloed op de inzet en betrokkenheid van de leerling tijdens de les.
Leerlingen uit het basisonderwijs lijden sterker onder negatief contact met hun
leerkrachten, terwijl leerlingen uit het secundair onderwijs vooral voordeel halen uit
positief contact. Vooral leerlingen uit een lagere sociaaleconomische context halen
voordeel uit het positieve contact met hun leerkrachten. Bij jongens uit het positieve
contact zich vooral in een hogere betrokkenheid. Bij meisjes drukt het hebben van
een goede band met leerkrachten zich voornamelijk uit in het neerzetten van betere
prestaties. Het ongunstige effect van een negatief contact met de leerkracht weegt
het zwaarst door bij kinderen met leermoeilijkheden41.
 Communiceren met leerlingen
Er zijn verschillende manieren waarop de leerkracht contact kan leggen met de
leerling en hoe dit contact kan behouden worden. Eén van de manieren is in gesprek
gaan met de leerling. Een leerling moet kunnen praten over zijn twijfels, zijn angsten,
negatieve gebeurtenissen, … want het kunnen delen van deze gevoelens zorgt
39

Van der Wolf, K en Van Beukering, T., Gedragsproblemen in scholen, Acco, Leuven, 2009;
Patterson G., ‘Sleutelen aan de leerkrachtstijl’ sleutelfactor bij de aanpak van probleemgedrag en vijf
pedagogische vaardigheden op www.ond.vlaanderen.be/antisociaalgedrag/pgs
40
Depuydt A., Deklerck J. en Deboutte D., ‘Verbondenheid’ als antwoord op ‘de-link-wentie’? , Acco,
Leuven, 2001 en Vandamme W., Herstellend handelen in het onderwijs: kans tot ontmoeting, in:
Deklerck J. (red.), Preventie en aanpak van probleemgedrag in het onderwijs, een veelkleurig verhaal,
Acco, Leuven, 2012
41
Vandamme W., Herstellend handelen in het onderwijs: kans tot ontmoeting, in: Deklerck J. (red.),
Preventie en aanpak van probleemgedrag in het onderwijs, een veelkleurig verhaal, Acco, Leuven,
2012, blz. 87 en Roorda, D. L., Koomen, H. M. Y., Spilt, J. L., en Oort, F. J., The influence of affective
teacher-student relationships on students' school engagement and achievement: A meta-analytic
approach. Review on Educational Research, 81, 2011, blz. 493-529
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ervoor dat hij zich niet alleen voelt. Zo leert hij om gevoelens te uiten op een manier
die door de omgeving wordt aanvaard. Wanneer de leerling ervaart dat hij op een
positieve manier met zijn gevoelens kan omgaan en dat zijn gedrag wordt
geaccepteerd door de omgeving, zal hij een goed zelfwaardegevoel ontwikkelen.
Wanneer ervaren wordt dat leerkrachten willen luisteren naar hem en begrip tonen
voor zijn gevoelens, leert hij respect te hebben voor zijn eigen gevoelens en voor de
gevoelens van de ander42.
Indien een leerling een gedragsregel overtreedt, is het nodig dat er vooraleer er
gesanctioneerd wordt een persoonlijk gesprek (onder vier ogen) plaatsvindt. Zo’n
persoonlijk gesprek is belangrijk. Vooral omdat de leerkracht die de sanctie geeft de
normale verhouding leerling-leerkracht moet herstellen. Door een gesprek af te
dwingen met de leerling en met luisterbereidheid een bezorgdheid te tonen, wordt
een leraar opnieuw de leraar van de leerling. De leerling voldoende gelegenheid
geven om zijn verhaal te doen en beroep doen op zijn gezond verstand om de
leerling tot inzicht te brengen staan voorop. Het gesprek eindigt best met de
bereidheid van de leerkracht om met een nieuwe lei te beginnen ongeacht of er een
straf volgt of niet.
In een klas vol met tieners43 wordt een leerkracht geconfronteerd met
ongehoorzaamheid en storend gedrag. Het ontwikkelen van goede
communicatiestrategieën bij leerkrachten, die steunen op de kennis over de
adolescentie als ontwikkelingsfase44 45, kunnen deze problemen in de klaspraktijk
voorkomen46. Maar ook nadenken over hun eigen onderwijs- en opvoedingsstijl en
hun eigen aanpak evalueren en bijsturen is belangrijk47.
 Bevorderen van gewenst gedrag
De leerkracht leert gewenst gedrag aan en breidt dit daarna uit naar meerdere
situaties. Hierbij maakt hij gebruik van didactische en organisatorische werkvormen
die leerlingen aanspreken en betrekken, bijvoorbeeld structureel coöperatief leren 48
49
, contractwerk, peertutoring50, …
42

Naar “Voel jij wat ik voel?” Praten over gevoelens met kinderen en jongeren
http://www.expoo.be/sites/default/files/kennisdocument/praten_over_gevoelens_met_kinderen_en_jon
geren.pdf
43
Zie De organisatie van het zorgbeleid en Zorg binnen de klas + Bijlage 1: Stappenplan:
Communiceren met jongeren
44
Zie Bijlage 24: De sociaal-emotionele ontwikkeling
45
Zie Bijlage 11: Breinontwikkeling bij adolescenten
46
Zie Bijlage 1: Stappenplan: Communiceren met jongeren
47
Deklerck J. (red.), Preventie en aanpak van probleemgedrag in het onderwijs, een veelkleurig
verhaal, Acco, Leuven, 2012, blz. 25 - 37
48
Kagan S., Kyle P. en Scott S., WinWin, van ordeverstorend gedrag naar ontwikkelingskans, Bazalt
2005
49
Koot S., CO-teaching, krachtig gereedschap bij de begeleiding van leraren, uitgeverij PICA, Huizen,
2011
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Mogelijke strategieën om het gewenst gedrag aan te leren, te versterken en uit te
breiden is dit gedrag te belonen en ongewenst gedrag in de mate van het mogelijke
te negeren, of te bestraffen. Belonen en straffen gebeurt vanuit een relatie tussen
leerling en leerkracht die gebaseerd is op oprechtheid, respect en
verantwoordelijkheid51.
Omdat belonen een duurzamer effect heeft op gewenst gedrag dan straffen op
ongewenst gedrag, is het belangrijk dat belonen als strategie vaker gehanteerd
wordt52. Belonen kan bijvoorbeeld door positief aan te moedigen, complimentjes of
schouderklopjes te geven, verhaal voor te lezen, een spel te spelen, een
beloningsticker te geven, …
Gewenst gedrag kan aangeleerd worden door:
- vlak voor de activiteit helder te formuleren wat gewenst wordt;
- gedurende de activiteit het herkenbaar voor te stellen;
- aan te geven wanneer men dit gedrag verwacht;
- zelf model te staan voor het gewenste gedrag;
- modelgedrag van leerlingen onder de aandacht te brengen.
Gewenst gedrag kan versterkt en uitgebreid worden door:
- het gewenste gedrag te benoemen wanneer het zich voordoet;
- complimenten te geven, zowel verbaal als non-verbaal;
- de afgesproken activiteit/beloning toe te passen;
- geleidelijk andere situaties te creëren die transfer van dit gedrag bevorderen.
Bij aanmoedigen en belonen dient men rekening te houden met enkele
aandachtspunten. Het aanmoedigen en belonen richt zich best op de persoon van de
leerling. De leerling aangepast en voldoende prijzen voor zijn concrete prestaties
en/of gedrag werkt intrinsiek motiverend en moedigt de autonomie aan.
Omdat de schoolse vaardigheden en andere competenties van leerlingen verschillen,
worden aanmoedigingen en beloningen best hieraan aangepast.
Adequate feedback betekent ook dat de leerling concreet weet waar hij naartoe werkt
en wat hij moet doen om zijn doel te bereiken.
Hoewel belonen een belangrijke rol speelt in de intrinsieke motivatie van leerlingen,
is dit niet de enige of meest belangrijke invloed, de relatie tussen leerkracht en
leerling speelt eveneens een belangrijke rol53.
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Van Keer H., Een boek voor twee, Garant, Antwerpen, 2002
http://www.klasse.be/leraren/eerstelijn/straffen-en-belonen
52
Taakspel, Toegepaste leertheorie, Vlaamse aanpassing 2006 door Lieve Willems, licentietrainer
Taakspel Vlaanderen. CED-GROEP - VCLB-service gebaseerd op bewerking door K. NaudtsGeschiere, 1995, van de tekst met dezelfde titel van drs. H.P.J.G. van Bilsen, 1993
53
Van der Wolf K. en van Beukering T., Gedragsproblemen in scholen, het denken en handelen van
leraren, Acco, Leuven, 2009, blz. 166
51
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Om grenzen te stellen aan het gedrag van leerlingen en zo hun sociaal-emotionele
ontwikkeling te bevorderen, is het soms nodig om te straffen. Effectieve straffen 54
hebben een duidelijke verbinding met een pedagogisch doel. Vaak is straffen alleen
onvoldoende, omdat een straf de leerling niet duidelijk maakt welk gedrag gewenst
is. Hiervoor is dan een (herstel)gesprek nodig, waarbij eveneens samen met de
leerling gezocht wordt naar gedragsalternatieven.
Omdat bij straffen het gevaar bestaat dat er een negatief interactiepatroon ontstaat,
is in sommige omstandigheden negeren te verkiezen boven straffen. Bij het negeren
doet de leerkracht alsof hij het negatief gedrag van de leerling niet heeft opgemerkt.
Soms kan gedrag niet genegeerd worden. Er kan dan gebruik gemaakt worden van
time-out55. Hierbij wordt de leerling gedurende een korte periode56 uit de situatie
gehaald en in afzondering geplaatst. Dit wordt meestal gebruikt om bepaald gedrag
te begrenzen en te doen stoppen. Belangrijk bij time-out is dat deze situatie door de
leerling zelf als minder aantrekkelijk ervaren wordt.

5. Opvolging van alle leerlingen
De school volgt alle leerlingen op qua sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij is er
aandacht voor de sociaal-emotionele vaardigheden, het welbevinden en
betrokkenheid, relaties binnen de klasgroep, gedrag in verschillende situaties, ... In
deze fase wordt deze informatie gebruikt om bij te sturen waar nodig.
Indien de preventieve aanpak door de leerkracht(en) niet (meer) volstaat of indien de
aanpak wel volstaat maar de leerkracht maakt zich zorgen over bepaalde signalen,
spreekt hij het zorgteam aan voor overleg en wordt de overstap gemaakt naar de
fase van de verhoogde zorg.

6. Samenwerking met de ouders
Omdat de verantwoordelijkheid van de school en de ouders in elkaars verlengde
liggen wat betreft de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling, is er sprake van
een gedeelde verantwoordelijkheid. Ouders moeten vanuit hun verantwoordelijkheid
als ouder een actieve rol kunnen spelen. Het is van wezenlijk belang dat de school
ouderbetrokkenheid57 stimuleert.
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Van der Wolf K. en van Beukering T., Gedragsproblemen in scholen, het denken en handelen van
leraren, Acco, Leuven, 2009, blz. 127 – 144
55
De leerling wordt tijdens de lesuren buiten de klas begeleid. Zie Vlaamse onderwijsraad en Koning
Boudewijnstichting, Leer-kracht, veer-kracht, reflectieboek. Stapstenen voor het begeleiden van
jongeren met gedragsproblemen, Die Keure, Brugge, 2006
56
De time-out in fase 0 wordt hier begrepen als een pedagogische interventie op de school, door de
leerkracht. In deze fase gaat het niet over de time-out-projecten. De time-out is effectief indien het
aantal minuten time-out overeenstemt met de leeftijd in jaren van de leerling.
57
De mate waarin een ouder (emotioneel) betrokken is op de ontwikkeling van het kind, zijn school,
de leraar.
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Leerlingen stellen het op prijs wanneer de school rekening houdt met hun sociaal
netwerk van ouders, familie en vrienden. De leerlingen kunnen hierin een rol spelen
door te fungeren als boodschapper en kunnen de betrokkenheid van de ouders
helpen aanwakkeren.
Wanneer leerlingen merken dat hun leerkrachten en directie een open houding en
goede verstandhouding hebben met hun ouders (en omgekeerd), zullen ze
opdrachten, regels, waarden en normen van de school gemakkelijker aannemen en
ook meer belang hechten aan wat hen op school bijgebracht wordt. Indien niet het
geval is, is de kans groter dat deze leerlingen het schoolse minder belangrijk vinden
of zelfs (deels) verwerpen.
Een constructieve communicatie en samenwerking helpen de leerling zich gunstig te
ontwikkelen. Wederzijdse verwachtingen worden op elkaar afgestemd met respect
voor elkaars situatie en standpunten.
Een goede relatie met ouders in deze fase vergemakkelijkt het bespreekbaar maken
van eventuele gedrags- en emotionele problemen in een latere fase.
De school kan bewust een aantal initiatieven nemen. Mogelijke voorbeelden zijn:
- een laagdrempelig beleid bij contact met ouders, in het bijzonder voor hun
vragen naar opvoeding en aanpak van hun kind en dit zowel op hun aangeven
als naar aanleiding van signalen van leerkrachten. Omdat het bespreken van de
sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen bij ouders erg gevoelig kan
liggen, is aangepast taalgebruik zowel tijdens het gesprek als bij de
correspondentie naar ouders aangewezen. Daarbij worden ouders erkend in hun
rol en deskundigheid als ouder en wordt rekening gehouden met de sterke
loyaliteit tussen ouders en kinderen. Het is niet aan de leerkracht om ‘partij te
kiezen’ voor of tegen ouder of leerling58;
- indien nodig wordt een tolk of intercultureel bemiddelaar ingeschakeld bij een
gesprek met anderstalige ouders;
- integratie van de school in de buurt. De school betrekt niet-schoolse activiteiten
bij de eigen werking bijvoorbeeld rond sport, cultuur en vrijetijdsbeleving,
activiteiten die opgezet zijn door partners uit de buurt, voor- en naschoolse
opvang, … Op deze wijze vergroot de kans op een positieve relatie tussen
leerling, ouders en school wat het welbevinden en de betrokkenheid van de
leerling op de school bevordert;
- ouders worden betrokken bij het uittekenen van het beleidsplan sociaalemotionele ontwikkeling, bijvoorbeeld betrekken bij het opstellen van
gedragsregels;
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Van Mulligen W., Gieles P. en Nieuwenbroek A., Tussen thuis en school, over contextuele
leerlingbegeleiding, Acco, Leuven, 2002
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-

ouders worden geïnformeerd over de ondernomen acties in verband met sociaalemotionele ontwikkeling die de leerlingen krijgen en over de vorderingen die de
leerlingen maken, bijvoorbeeld week tegen pesten59.

7. Samenwerking met de leerlingen
Leerlingen betrekken als partners op school heeft een goede invloed op hun
welbevinden op de school. Leerlingen die een gevoel van veiligheid hebben,
eenduidige informatie ontvangen en zich betrokken weten, voelen zich beter op
school, wat de kans op gewenst gedrag verhoogt.
Actieve participatie wordt vergemakkelijkt door de zorg voor een positief
schoolklimaat en het bevorderen van de verhoudingen zowel tussen leerkrachten en
leerlingen als tussen leerlingen onderling. De leerkracht en de leerling gaan in
dialoog betreffende de leer- en leefomgeving op school60.
Dit kan bijvoorbeeld door61:
- het hanteren van coöperatieve en/of klasdoorbrekende werkvormen;
- op regelmatige basis te peilen naar het welbevinden van de leerlingen;
- de leerlingen te betrekken bij het opstellen van de regels;
- de leerlingen ruimte te geven om mee te denken over de inhoud van de
verschillende projecten, zoals go4talent62;
- de leerlingen betrekken bij afspraken rond belonen;
- de leerlingen betrekken bij schoolexterne initiatieven zoals zwerfvuilacties,
Kom op tegen kanker, Mobiele school, …
- …

59

Linthout L. (red.), Zorgbeleid in het basisonderwijs, Lannoo, Tielt, 2006
JoPSi, Jongeren Procesgericht Screeningsinstrument, is een instrument voor leerlingen, het
leerkrachtenteam en het GOK-team (of zorgteam) van de school dat hierbij gebruikt kan worden,
www.steunpuntgok.be
61
Zie ook: Organisatie van het zorgbeleid en Zorg binnen de klas
62
http://go4talent.be/
60

Protocol diagnostiek bij gedrags- en/of emotionele problemen en het vermoeden van een (ontwikkelings)stoornis
Implementatieversie 2014

