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Velen vallen uit de boot:  
maar hoe goed is de boot? 
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Niet uitdagend onderwijs 

Wenn alles schläft und einer spricht – 
  nennt man dieses Unterricht. ... 

 



‘Laatste-wagon-systeem’ 



Gedragsproblemen … 
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Heel veel theorie,  
 

 

maar niet zonder 

meer bruikbaar in 

de klas en in de 

school 



21 
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  Vroegtijdig signaleren van gewelddadig 
en  

 antisociaal gedrag  

 (stoornis)  



 

Omgaan met 

ernstig  

probleemgedrag: 

 

PUZZELEN  
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Gedragsstoornissen 

 

• Disruptieve stoornissen 

• Stoornissen in aandacht 
en impulsregulatie 

• Pervasieve 
ontwikkelingsstoornissen 

• Angststoornissen 
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Disruptieve stoornissen 

 

• Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis 

    (Oppositional Defiant Disorder, afgekort ODD) 

  3,2%; ongeveer evenveel meisjes als jongens 

 

• Agressieve, antisociale gedragsstoornis  

    (Conduct Disorder, afgekort CD) 

  2%; meer jongens dan meisjes 
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Stoornis in aandacht/impulsregulatie 
 
 

• Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) 

3 tot 5%, meer jongens dan meisjes 

 

     Subtypen: 

     1. hyperactieve/impulsieve subtype 

     2. onoplettende subtype 

     3. combinatie van beide 
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Pervasieve ontwikkelingsstoornissen  
 
• Ook  bekend als Autismespectrumstoornis (ASS)  

1%; meer jongens dan meisjes 

 

   Stoornis in: 

   1. sociale interactie 

   2. communicatie  

   3. verbeelding  
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Angststoornissen  
 1-5%; twee keer zoveel meisjes als jongens 

-  Specifieke fobie 

- Paniekstoornis 

- Agorafobie 

- Sociale fobie 

- Obsessieve compulsieve stoornis 

- Posttraumatische en acute stressstoornis 

- Gegeneraliseeerde angststoornis 

- Separatieangststoornis 
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Comorbiditeit 

    

Gedragsstoornis zelden in zuivere vorm.   

 

Vaak combinatie van gedragsstoornis met andere  

problemen, zoals leerstoornis, verstandelijke  

handicap, stemmingstoornis of fysiek probleem 
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Gedragsprobleem of stoornis? 

1. Is het gedrag leeftijdsadequaat? 

2. Hoe lang duurt het al? 

3. Is het begrijpelijk gezien de omstandigheden? 

4. Past het in de (sub)cultuur van de jongere? 

5. Komt het veelvuldig en regelmatig voor? 

6. Gaat het om zeldzaam voorkomende problematiek? 

7. Hoe intens is het? 

8. Is het onverwacht of is er een aanleiding? (zie 3) 

9. Komt het in één of in meer situaties voor? 
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John Hattie 

Meta-analyse van  

meer dan 50.000 

onderwijsstudies: 

 

 WHAT WORKS? 
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Hattie: effectgrootte 

d= 0.00 geen effect.  
 

d =.20  klein effect  

 

d =.40 middelmatig 

 

d =.60 groot effect. 

 

d ≥1.00 heel groot effect 
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Boven .60 groot effect  

 

Interventie Effectiviteit 

1. Directe feedback: informatief – positief 
bekrachtigend 

1.13 

2. Preventie ordeverstorend gedrag 0.86 

3. Klassenmanagement – planmatig werken - 
proactief 

0.80 

4. Inzicht in eigen schoolprestaties (portfolio/plan 
jongere) 

0.73 

5. Leerkracht – leerling-relatie 0.73 

6. Enkelvoudige – directe feedback 0.72 

7. Directe feedback bij leerproblemen (doelen) 0.65 

8. Professionalisering leerkrachten – training 
complexe vaardigheden 

0.62 

9. Metacognitieve strategieën 0.60 

10. Directe & afgestemde instructie 0.59 



Krenten in de pap 

noodzakelijk, maar niet voldoende  



In theorie is er geen  

verschil tussen  

theorie en praktijk 

 

In de praktijk wel! 

Yogi Berra, Amerikaanse honkballer 
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Evidence-beest 



Albert Einstein 

Niet alles wat  

meetbaar is, is van  

belang  

 

niet alles wat van  

belang is, is meetbaar  
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Rationele dwangbuis 
 

Targets 

Prestatiemetingen          

Afrekenen 

Leerwinst 

Prestatiebeloning 

 

 

Economische 
taal 
 
Meetbaarheid 



Apollo en Dionysos 
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Definitie gedragsprobleem  
  

• het gedrag dat het 
leergedrag van het kind 
belemmert en/of 
 

• het gedrag dat 
medeleerlingen 
belemmert in het leren 
en/of 
 

• het  gedrag dat de 
leraar belemmert in het 
uitvoeren van de 
onderwijstaak  
 

Whelldall & Merrett (1984) 
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U, leraar, bent zelf het gereedschap 

Tips 
 
Trucs 
 
Sociale 
gereedschapskist 
 
Wetenschappelijke 
toverstok 
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Beslissen in onzekerheid 
 

• onmiddellijkheid en 
directe actie 

• gelijktijdigheid en 
complexiteit 

• aanpassing aan steeds 
veranderende 
omstandigheden 

• persoonlijke 
betrokkenheid 
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Experts ‘weten’ zonder te weten hoe ze 
dat weten 
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Ik weet precies wat ik doe,  
alleen uitleggen wat ik doe is me te moeilijk 
 
Milton Erickson 



Daniel Kahneman 

Je wordt geleid 

door wat  

haalbaar is 



Jean Piaget 

 

 

Intelligence is knowing  
what to do,  
when you don’t know  
what to do 
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Lesgeven is: 
 
‘weten’ wat je moet doen onder zich niet 
herhalende omstandigheden 
 

 



Wie conditioneert wie: Pavlov of zijn hond? 

 

You think you 
are leading, 
but it is you 
being led 

13 Tekst op de school van Tolstoj op het landgoed Janasja Poljana 



Stress bij leraren 

 

De confrontatie met ‘lastige situaties’ heeft 

grote invloed op de gevoelens, stemming en 

reacties van leraren 
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Stress 

  5 



 
Stresstheorie 

 
evenwicht tussen  

 

draagkracht en draaglast 

(Lazarus) 
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Stressreacties  van leraren 

 
• ‘Mijn les gaat eraan’ (verstoring onderwijssituatie) 
 
• ‘Heb weinig lol meer in mijn werk’ (verlies van   
     lesplezier) 
 
• ‘Kan ik het nog wel?’ (twijfel aan eigen functioneren) 

 
• ‘En dan die ouders!’ (frustratie in omgang met  
     ouders/verzorgers 
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Rita 

‘Bij Rita heb ik daar gewoon geen zin meer in en dat 

vind ik heel erg, want een goede leraar maakt voor 

iedereen ruimte. Ik wil ook niet boos op haar worden, 

maar dat gebeurt toch en dan is de sfeer voor de 

hele klas bedorven. Ik benadeel dus de andere 

kinderen, omdat ik mezelf niet onder controle heb. Ik 

begrijp het ook niet. Mijn humor laat me in de steek. 

Normaal weet ik altijd het juiste grapje of de goede 

afleiding te vinden. Ik weet niet wat ik moet doen als 

dat niet lukt.’  

(Van Doorn & Enthoven, 2005). 
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Intuïtie  

 

Als we gespannen,  

geïrriteerd of boos  

zijn,verliezen we het 

contact met onze  

intuïtie 
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Taki fu a dee 

• Wat niet kan, 
dat kan niet; 
neem iets dat 
wel kan 

 

• San no man(g) 
no musu, 
ma 
suku san(g) 
man(g) 
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Jere Brophy 

 

Analyseerde de aanpak van goede docenten en 

vergeleek die met wetenschappelijke kennis  

over de aanpak van gedragsproblemen 

 

Maakte daarbij gebruik van vignetten (‘bumpy  

moments’) om de aanpak in kaart te brengen  
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Voorbeeld van een bumpy moment  

 

 

 

7 

Soraya heeft weinig aansluiting in de 

klas. Ik verdeel de klas in groepjes om 

aan een project te werken. De groep 

waar Soraya in zit maakt onaardige 

opmerkingen over haar uiterlijk, zo luid 

dat iedereen het kan horen.  



Opdracht 

 

• Beschrijf individueel een ‘bumpy moment’ in de 
eigen klas (of school): recent of in het verleden  

• Het moet gaan over gedragsproblematiek 

• Beschrijf het in 5 tot 8 regels, zoveel mogelijk in 
de tegenwoordige tijd 

• Vermijd eigen oordeel, mening of aanname 

• Laat weg hoe u gehandeld heeft 
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Laat OMA thuis 

• Oordeel 

 

• Mening 

 

• Aanname 
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