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Beschermend factoren   Belemmerend of risico 

Kind/leerling 

 sekse  

 gezondheid  

 talent  

 Temperament  

 intelligentie  

 zelfbeeld  

 zelfcontrole  

 Rijping van de hersenen  

 Lichamelijke en zintuiglijke ontwiikkeling  

 Sociale competentie  

 taalontwikkeling  

 Ervaren van basisveiligheid  

 schoolbeleving  

 leerstijl  

 matacognitie  

 Moreel besef  

 Omgaan met stress  

 attributiestijl  

 levensloop  

 hechting  

 zelfvertrwouwen  

school 

 Grootte van de school  

 Type school  

 Visie school  

 Indeling van ruimte binnen en buiten  

leraar 

 Kwaliteit instructie  

 sensitiviteit  

 responsiviteit  

 Gerichtheid op relatie  

 Stimulerend en motiverend  

 Afstemmen op  onderwijsbehoefte leerling  

 temperament  

 creativiteit  

 flexibiliteit  

 humor  

 reflectie  

 Opleiding en ervaring  

 doorzettingsvermogen  

 verantwoordelijkheidsgevoel  

 Kijk op kinderen  

 Kijk op ouders   

 welbevinden  

 zelfvertrouwen  
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 gezindheid  

 Pedagogische stijl  

 Variatie in lessen en werkvormen  

 arbeidssatisfactie  

 klassenmanagement  

 Bieden van sociaal emoitionele ondersteuning  

schoolteam 

 Visie op onderwijs  

 Samenstelling team  

 Gedeelde verantwoordelijkheid  

 Collegiale ondersteuning  

 Gedeelde waarden  

 Diversiteit aan deskundigheid  

 Onderlinge communicatie  

 Communicatie met en houding t.a.v. ouders  

 faciliteiten  

 zorg  

 zorgstructuur  

 voortgangsrapportages  

 Interdisciplinair werken  

 Deskundigheid van de leraar  

 Collegiale consultatie  

 Remediërend materiaal  

 Adaptief/passend onderwijs  

 Opedagogisxch schoolklimaat  

 Methode voor SEO  

 Samenwerking met ouders  

 Samenwerking in de keten van zorg  

 facilitreiten  

 deskundigheidsbevordering  

Klas/groep 

 groepsgrootte  

 groepssamenstelling  

 Pedagogische groepsklimaat  

 Groepsdynamiek  

 Plaats van de leerling  

 Relatienetwerken in de klas  

 Sociale controle  

 Inrichting van de ruimte  

 Het accepteren van elkaar  

Peer group 

 Aanwezigheid van vrienden  

 Aanwezigheid van rolmodellen  

 Mogelijkheid tot vergelijken met anderen  

 Gezien worden door leeftijdsgenoten  

 Ervaren steun van anderen  

 Behoefte om te experimenteren  

Vrije tijd 

 vrijetijdsbesteding  

 lichaamsbeweging  
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 Competentie ervaren  

 Contacten met anderen  

Gezin/familie 

 levensloop  

 Realtiepatronen gezin  

 Stabiliteit gezin  

 Gezondheid van gezinsleden  

 Sosciaal economische status  

 Opvoedingsstijl ouders  

 gezinssamenstelling  

 Veilige hechting  

 Communicatiestijl van ouders  

 Kijk van ouders op de school van hun kind  

 Netwerk van sociale relaties  

 Welbevinden van ouders en andere gezinsleden  

 Cultuur en religie  

 Omgaan met genotsmiddelen  

 loyaliteit  

samenleving 

 wetgeving  

 Verwachtingen van onderwijsopbrengsten  

 demografie  

 Waardering van het beroep van leraar  

 individualisering  

 globalisering  

 Visie op burgerschap  

 

 


