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Passend Onderwijs voor Leerlingen met  
Gedragsproblemen:  

 
 Over welke leerlingen praten we?  
 Wat doet het met ons? 
 Wat vraagt het van ons? 
◦ Attitude 
◦ Klassenmanagement 
◦ Organisatie 
◦ Gedragsfunctieanalyse 

 
 GRAAG vragen/opmerkingen tussendoor…! 



 

Over welk gedrag praten we? 
 

 Dwars, dwingend, onrustig, brutaal 
 Agressief, dominant, niet sociaal, niet eerlijk, regels 

schendend 
 Druk, ongeconcentreerd, overbeweeglijk, impulsief 
 Wisselende buien, onvoorspelbaar, explosief, angstig, snel 

beledigd 
 Weinig motivatie, slechte werkhouding, zwak presterend 
 Moeilijk contact, niet communicatief, eenzijdig gericht 
 Stil, gesloten, weinig aansluiting, angstig, passief, somber 
 Onzeker, weinig zelfvertrouwen, faalangstig, dwangmatig 

 
                                                      

Van der Wolf en Van Beukering, 2009 



 

Wat kan externaliserend gedrag veroorzaken bij 

 uw collega’s? 

 
‘Ik word gestoord in het 
lesgeven’ 

Veel stress! 

Twijfel aan eigen functioneren 

Frustraties (en angst) in de omgang met de 
ouders van de leerlingen 
 

Gevoel van machteloosheid 
 

Handelingsverlegenheid 

Meijer, 2009; Goei en Kleijnen, 2009 
Goei e.a., 2010; Goei & Kleijnen, 2009 



 
Dat zijn geen op zichzelf staande ervaringen! 

 
Teachers view pupils with emotional and behavioural 
difficulties as being the most difficult pupils to include 

within mainstream education.1  
 

Evans & Lunt (2002:3) spreken zelfs over: 

 ‘The limit of inclusion’  

 
Teachers see these pupils as causing significantly greater 

concern and stress than pupils with other disabilities.2 

1Cartledge and Talbert Johnson, 1996; EADSNE, 2003; Scholte and Stoutjesdijk, 2009; Van der Wolf and Van Beukering, 2009. 
2Avramidis et al., 2000a; Smith, 2000; Levins et al., 2005; Avramidis and Kalyva, 2007; Bradshaw, 2009. 



 

Echter… 

 
Walraven et al. (2011:7): 

 

Onderwijs voor leerlingen met gedragsproblemen:  

 

‘Een positieve uitdaging en haalbare ambitie’!  

 

 

 

 



 
Hoe kunnen we er een ‘haalbare ambitie’ van maken? 

 
Wat draagt hieraan bij…? 

 
 
 
 
 

- Attitude leerkrachten. 
- Strategieën met een lage intensiteit waaronder 

klassenmanagement.  
- Strategieën met een hogere of hoge intensiteit 

waaronder organisatorische oplossingen en de 
gedragsfunctieanalyse. 
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Een positieve attitude van leerkrachten naar leerlingen  

met gedragsproblemen is DE BASIS van Passend  

Onderwijs aan deze leerlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

How we think shows 
through in how we 
act. Attitudes are 
mirrors of the mind.’ 
(Ryan & Cooper, 2010: 171) 



 

Enkele voorbeelden… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Betrokken leerling 

 Storend 

 Onzeker, onzelfstandig 



 
 
 
 
 

 Ongemotiveerd 
 Grensoverschrijdend 
 Snelle leerling 
 Zelfstandige leerling 



 

 

 

 Lui! 

 Ongemotiveerd 

 Zware last op schouders 
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Als basis: 

 

 Actief in contact treden met de leerling. 

 Grondhouding: belangstelling en betrokkenheid 
tonen.  

 Flexibiliteit 

 Positiviteit 

 

Makkelijker gezegd dan gedaan…persoonskenmerken.. 

 

 

 

 



 

Effectief bewezen: 

 

Bijscholing! Het liefst op het moment dat er een vraag  

is! Binnen een week…! Daarna terug de klas in (NB Bijscholing  

kan ook in de klas!), contact herpakken en uitvoeren wat je  

geleerd hebt. 

 

 

 

 

 

 

 

Short courses can change attitudes in a positive way but, as 
shown in the study by Avramidis et al. (2000), it is 
important that knowledge be obtained in conjunction with 
increased experience and social contact with pupils with 
SEN. 
(Larrivee, 1981; Avramidis and Norwich, 2002; Avramidis and Kalyva, 2007; 
Forlin et al., 2009). 



Hoe moeilijk misschien ook…als je Passend  

Onderwijs wilt realiseren moet het gehele team  

achter het ondersteuningsprofiel van school  

staan. Anders wordt het heel erg moeilijk. 

Negative teacher attitudes towards 
children with special needs are likely to 
have a negative effect on the outcome 
of inclusive programs’.                      
(Tait and Purdie 2000: 26).  



 

 Klassenmanagement 

 Pedagogische interventies 

 



 

Klassenmanagement, oftewel het scheppen van  

voorwaarden voor succesvol onderwijs, blijkt een  

essentiële factor in de omgang met  

gedragsproblemen  
(Veenman, e.a., 1993; Goei en Kleijnen, 2009; Van der Wolf en Van Beukering, 2009). 



Dat wat werkt in de regulering van 
gedragsproblemen zit in het nauwkeurig 
manipuleren van (omgevings)variabelen door het 
veranderen van de klas- en leeromgeving 
in de vorm van effectief klassenmanagement die de 
betrokkenheid van de leerling bij de les 
verhogen en het probleemgedrag verminderen.  
(Sligte e.a., 2009). 

 HOE?! 

OP ZOEK NAAR BEHAVIOURAL HOTSPOTS! 
Epstein e.a. (2008)  



Wat roept probleemgedrag op?  

 

             Wanneer gaat het mis? 

 

             

 

              Wat is jullie ervaring?? 



Veel gedragsproblemen ontstaan meestal als: 
 
 leerlingen lang moeten wachten voor ze aan het 

werk kunnen; 
 leerlingen niet duidelijk weten wat ze moeten 

doen; 
 als de groepsinstructie niet effectief is geweest 

en leerlingen daardoor tijdens het zelfstandig 
   werken in de problemen komen; 
 omdat ze bepaalde zaken niet weten of kunnen; 
 bij de overgang van lessen; 
 in vrije situaties. 



Gedragsproblemen ontstaan als: 
 leerlingen lang moeten wachten voor ze aan het 

werk kunnen.  

 
- Geef altijd een korte instructie. 
- Bied altijd inzicht in tijd: time-timer.  
Echter…Waarom moeten ze lang wachten? 
- Maak een stapeltje werk waar ze altijd mee aan de slag 

kunnen. 
- Maak gebruik van tablets (zelfregulering!). 

www.snappet.org 
- Maak de uitleg visueel (filmpjes op de computer [flipping 

the classroom]) of auditief (afluisteren op Ipod/MP3) zodat 
ze zelfstandig aan de slag kunnen.  

- Beloon wanneer ze vanzelf aan de slag zijn gegaan!  
 

 

 



Veel gedragsproblemen ontstaan meestal als: 

 leerlingen niet duidelijk weten wat ze moeten doen. 

 
- Visualiseren van verwachtingen: wat moet je doen, wanneer, 

hoe lang, mag je wel/geen hulpvragen, wat moet je doen als 
je klaar bent. 

- Neem, naast je standaard uitleg, een aangepaste uitleg op 
(Ipod, MP3,tablet): langzamer, concreter. Laat de leerlingen 
ná jouw uitleg hierna luisteren/kijken zodat er sprake is van 
verlengde instructie zonder dat jij hier in de les aandacht aan 
hoeft te besteden. 

- Maak gebruik van buddy’s: leerlingen die na jouw uitleg in 
eigen woorden de uitleg herhalen indien noodzakelijk. 

 

 

 



Veel gedragsproblemen ontstaan meestal als: 
 leerlingen niet duidelijk weten wat ze moeten doen. 
 

Zorg, bij onduidelijkheid, onmiddelijk voor feedback!                         
Door jou, klasgenootjes, een computerprogramma,… 

Te lang moeten wachten op feedback = uitlokken van (gedrags) 
problemen. 

 
Maar… vraag jezelf af: waarom is het onduidelijk?! 

- Sluit het aan bij voorkennis (transfer!)? 

- Is het wel helemaal stil geweest tijdens de uitleg? 

- Heb je het bepaalde leerlingen laten ‘nazeggen’? 

- Pas je wel verschillende werkvormen toe waarbij je tegemoet komt 
aan de leerstijlen binnen de klas? 

- … 

 

 



Veel gedragsproblemen ontstaan meestal als: 

 de groepsinstructie niet effectief is geweest en 
leerlingen daardoor tijdens het zelfstandig werken 

in de problemen komen; 
 

- Werk met vragenblokjes. 

- Time-out kaartjes (Time-out = TAVA = Totale Afzondering 
Van Aanmoediging). 

- Bied ze aan wat ze kunnen doen als ze het niet snappen: 
werkblad, oefening op tablet? 

- Vertel ook of er een mogelijkheid is om bij iemand om hulp 
te vragen? Helemaal niet, of misschien wel bij een 
klasgenootje? Vraag jezelf ook af: ‘Waarom moet het volledig 
zelfstandig?!’ 

 



Veel gedragsproblemen ontstaan meestal als: 

 omdat ze bepaalde zaken niet weten of kunnen. 

 
-  Let op: uiting ‘Saai!!!’ 

-  Minder laten ‘produceren’ (bij één rijtje sommen weet je ook 
of ze het begrepen hebben!)  

-  Geef ze een ander taakje: laat ze uitleg geven in een andere 
groep over een gerelateerd onderwerp oid. 

-  Sleutelwoord bij het voorkomen van gedragsproblemen: 
‘Houd ze, op hun niveau (het liefst een heel klein beetje 
daarboven), aan het werk!’  



Veel gedragsproblemen ontstaan meestal: 
 bij de overgang van lessen. 

 
- Maak de klas verantwoordelijk voor elkaar. Punten verdienen 

per groepje.  

- Bij extreem vaak/heftige onrust: Opnames maken! Wat gebeurt 
er? Eventueel samen terugkijken. 

- Denk na over de routes in de klas. Wat/wie komen kinderen 
tegen als ze van A naar B lopen? Heb jij overzicht over alle 
kinderen bij overgangen, of kunnen ze zich ‘verschuilen’ 
achter hoge kasten? 

- Vraag jezelf af: is het noodzakelijk dat er elke keer gelopen 
worden tijdens lesovergangen? Als er maar één werkboek is 
gebruikt kan deze ook bewaard worden…Je kunt ook gebruik 
maken van extra ladenblokjes.  

 



Veel gedragsproblemen ontstaan meestal: 

 bij de overgang van lessen. 

 
- Vraag jezelf af: is het noodzakelijk dat er elke keer altijd 

gesproken wordt tijdens lesovergangen? Je kunt ook rustige 
overgangen creëren door nieuwe boekjes alvast uit te 
delen…8 van de 10 kinderen zullen hier in gaan snuffelen… 

- Heb je de verwachtingen wel helder gemaakt? Wat 
moeten/mogen ze wel/niet tijdens overgangen? Elke keer 
weer opnieuw. 

- Heb je lesovergangen getraind? Niet alles is vanzelfsprekend 
voor kinderen (met gedragsproblemen). 

 



Veel gedragsproblemen ontstaan meestal als: 

 in vrije situaties. 

 
- Altijd toezicht in gangen, op schoolpleinen!  

- Conciërge belangrijk!! 

- Stel een klassenobservator aan.  

- Laat leerlingen elkaar beloningen geven.  

- Maak verwachtingen helder. Wat mag je doen in de pauze? 

- Zorg voor voldoende (begeleide) spelmogelijkheden. Niet aan 
het werk/niet aan het spelen = op zoek naar ander vertier!  

- Trainen/oefenen van het verwachte gedrag. 

 



Aangezien klassenmanagement alles met de  

opbrengsten van een school te maken  

heeft…maak er een teamaangelegenheid van! 

 

Zet klassenmanagement op de agenda van  

teamvergaderingen: 

- Good practices? 

- Schoolafspraken? 

- Welke ondersteuning heb je nodig om te realiseren 
wat nodig is? 

 



 

- Zorg dat je altijd je les op orde hebt. Alles 
gekopieerd, gestructureerd…leuke lessen, 
zekere/enthousiaste juf/meester werkt preventief! 

- Stel samen met de klas de groepsregels vast 
(gedeelde verantwoordelijkheid). 

- Maak gebruik van groepsbeloningen en individuele 
beloningskaarten.  
- Dikke duim kaarten. 

- Smiley systeem. 

- Classdojo. http://www.youtube.com/watch?v=obLED-cK2dg 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=obLED-cK2dg
http://www.youtube.com/watch?v=obLED-cK2dg
http://www.youtube.com/watch?v=obLED-cK2dg


 

- Ben je bewust van gedrag t.g.v. groepsvorming! 
- Forming 

- Storming 

- Norming            Neem regelmatig sociogrammen af! 

- Performing 

- Adjourning  

 

- Als het nodig is om gedrag te corrigeren: doe dit klein en 
zachtjes!                                                                                 
Veiligheid + voorkom ‘negatieve groepsbeloning’. 

- Als het nodig is een time-out te geven: doe dit emotioneel 
neutraal! 

 

- Denk na over allerlei mogelijke groepsopstellingen. 
                     Rijen, groepjes, U-vorm, E-vorm. 

 

 



 

- Werkvormen 
- Maak gebruik van dag- en weektaken. 

- Rooster vakken schoolbreed in zodat je niveaugroepen kunt 
indelen. 

- Of maak gebruik van expertise bij collega’s…maak ‘expertise 
groepen’ (ASS, ADHD/ODD, enz.). 

- Maak extra gymroosters voor hele drukke kinderen.  

- Maak heterogene groepjes in de klas.  

 

 

 

                                  Overgang naar hoge intensiteit… 

 

 



 

- Gedragsfunctieanalyse 

- Gedragscontracten 

- Organisatorische ideeën op school niveau 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Strategieën met 
een lage 
intensititeit 

Strategieën met 
een hoge(re) 
intensititeit 



Als ondanks ingezette strategieën en  
interventies het gedrag niets/nauwelijks  
verandert: 
 
Maak een analyse van de functie van het  
gedrag: 
- Wat levert het gedrag de leerling op? (aandacht, 

status,…) 

- Welke factoren houden het gedrag in stand?  

- Wil een leerling misschien ontsnappen aan iets 
(opdracht/persoon/situatie)? 
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Gedragsfunctieanalyse 

 

 

Gedragsinterventieplan 
- Welke interventie ga ik inzetten op basis van de verkregen  

   informatie? 

- Belangrijk: hoe ga ik het gewenste gedrag aanleren/trainen? 

 

 

Gedragscontract 



 

Gedragscontract 

 
- Een contract tussen leerling en leerkracht. 

- Met haalbare afspraken die de leerling snapt en waar de 
leerling achter staat. 

- Stel beloningen (en eventueel een straf?) vast.  

- Hoe lang duurt het contract? 

- Laten ondertekenen door leerling en leerkracht.  

- Contract zichtbaar houden voor de leerling, ook een kopie 
naar ouders.  

 



 

 

Belangrijk voor het realiseren van Passend Onderwijs en  

Leerlingen met Gedragsproblemen is: 

 - leerkrachtattitude 

 - klassenmanagement 

 - pedagogische interventies 

 - het kunnen uitvoeren van gedragsfunctieanalyses  

    en het op basis hiervan maken van een     

      interventieplan en gedragscontract. 

 

    ÉN…..LAST BUT NOT LEAST… 

 

 



 

Extra handen in de klas is het meest ideaal inzake 

Passend Onderwijs. Echter, dit is niet altijd te  

realiseren. 

Welke mogelijkheden zijn er nog meer: 

 

 Letterlijk muren doorbreken, klassen samenvoegen, 
twee leerkrachten op twee klassen. Waarom werkt dit? 

 

 

 

 

 

 



 (Vak)leerkracht in de klas erbij in plaats van 
een les in een apart lokaal uitvoeren, enz. 

 Time-out ruimte realiseren (tevens stilte 
ruimte). 

 Veel kleine ruimtes in school om in kleine 
groepjes te kunnen werken. 

 Schaf extra spelmateriaal aan voor op het 
schoolplein/maak een spelrooster. 

 Altijd een achterwacht op school (ook als de 
directeur en IB-er er toevallig niet zijn).  

 Een zichtbare (adjunct-) directeur. ‘Topper 
van de dag!’ 

 



- Zet naast klassenmanagement het bespreken 
van leerlinggedrag op de agenda. Het is 
belangrijk van elkaar te kunnen leren en je 
verhaal kwijt te kunnen. 

- Het is heel erg belangrijk dat leerkrachten het  

  gevoel hebben er écht niet alleen voor te 
staan (directeuren!) 

 

Zorg goed voor elkaar. Werken met leerlingen 
met gedragsproblemen is topsport! 

 



 Vragen/opmerkingen/even meedenken: mail 
(matty.hendriks@live.nl) of bel gerust (0623681693)! 

 

 

DANK VOOR JULLIE AANDACHT! 

VEEL SUCCES!! 
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