
                                                                                               
                                                  

 
Samenwerkingsverband Plein 013 

IB netwerk – Winter 2018 
Thema:  Gedrag gedragen  

 

    
 
Beste collega’s 
 
We  wensen jullie allemaal een mooi en inspirerend 2018, met legio groeikansen voor allen!  
 
We ontmoeten elkaar in januari op de winterbijeenkomst van Plein 013.   
Het centrale thema van deze bijeenkomst is ‘Gedrag gedragen’. Gedrag gedragen gaat in 
deze bijeenkomst over gedragsvraagstukken waarin je onvermogen of onmacht van een 
kind tegenkomt in je praktijk wat zich uit in moeilijk hanteerbaar gedrag, wat een leerkracht 
in handelingsverlegenheid kan brengen. Als begeleiders sta je bij een dergelijk vraagstuk 
voor de uitdaging om de onderliggende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van zowel 
de leerling als de leerkracht te analyseren en hierop doelen te formuleren. Van daaruit kun 
je komen tot doelgerichte interventies, wat je data gestuurd planmatig kunt monitoren in een 
passend arrangement intern en/of met educatieve partners in de keten.  
We gaan aan de slag met gedragsvraagstukken van leerlingen met extra onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften op gedrag in je dagelijkse praktijk, waarbij we rekening houden 
met een diversiteit aan perspectieven en belangrijke spelers in en rondom deze leerlingen.  
We delen en ontwikkelen interactief ‘kennis en kunnis’ en bijpassende tools met elkaar. 
 
Wil je ter voorbereiding van deze bijeenkomst de basisliteratuur lezen.  
En wil je twee casussen van leerlingen met gedragsvraagstukken in de extra ondersteuning 
uit je praktijk inbrengen:  
- één casus als parel: een succesvol arrangement in goede samenwerking en afstemming 
- één casus als uitdaging: een complex arrangement waarin je nog zoekende bent 
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Gewenste opbrengst van deze bijeenkomst 
• Je hebt leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften op gedrag in beeld gebracht, 

onderscheiden in internaliserende- en externaliserende vraagstukken en daarmee de 
aard van de problematiek en de onderliggende ontwikkelingsvraag helder voor ogen.  
 

• Je bent aan de slag gegaan met het arrangeren en samenwerken aan doelgerichte 
interventies in ‘gedrag gedragen’ door de volgende stappen: kenmerken – data – 
beeldvorming – doelen – interventies en opbrengsten in een passend arrangement. 
Daarin heb je de perspectieven van leerling, leerkracht, ouders en educatieve 
partners helder in beeld gebracht. 
 

• Je hebt kennis ontwikkeld in het omgaan met grensoverschrijdend gedrag in je 
school en in het hanteren van disciplinaire- en ondersteunende maatregelen met 
behulp van herstelrecht als basis voor een verbindende school (sociale veiligheid).  
 

• Aan het einde van de bijeenkomst denk je na over de transfer van dit thema voor je 
eigen IB-netwerk én voor je eigen schoolpraktijk.  

 
Programma 
 
9.00     Welkom, doel en inhoud   
 
9.05     Inspiratie: Introductiefilm ECHO: Expertisecentrum voor herstelrecht in het onderwijs 
              
9.30     Leerlingen in de extra ondersteuning voor gedrag op jouw school  
            -  Casuïstiek uit jouw praktijk: Internaliserende- en externaliserende vraagstukken  
            - Een casus als parel en inspiratie voor elkaar: waarnemen – interventies   
            - Stappen in opbrengstgericht werken: gegevens verzamelen: hoe? Waarmee?  
 
9.45 Een casus met uitdaging  

     Het arrangeren en samenwerken aan doelgerichte interventies ‘Gedrag gedragen’. 
            Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van ll’n in extra ondersteuning:               
            Passend arrangeren: beeldvorming data – doelen – interventies – opbrengsten 
            Perspectiefcirkel: het betrekken van partners bij deze extra ondersteuning.  
 
 
10.30     Pauze 
 
10.45    Mededelingen Plein 013 
 
11.15    Omgaan met grensoverschrijdend gedrag - Herstelrecht 
             1e Disciplinaire momenten 
             2e Herstelrecht 
             3e Het relatienetwerk: Wie, wat, wanneer, hoe? Afstemmen en samenwerken.  
 
11.50   Transfer naar je eigen school én eigen IB-netwerk 
 



11.55   Kracht en Kans 
 
12.00  Afsluiting  
                                                                    
 
Bronnen: 
Onderstaand een overzicht van bronnen. Er worden twee soorten bronnen aangereikt: 
1e Bronnen die tijdens de bijeenkomst worden gebruikt (Binnenplein: www.plein013.nl) 
2e Bronnen die je kunt raadplegen (als bronnenbank) 
 
 

1. Bron lezen voorafgaande aan de bijeenkomst (doorlink en/of portal): 
 
Ostrink (2009). Herstelrecht als basis voor een verbindende school. 
 
NJI (2015) Van dwars gedrag naar gedragsstoornis.  
 

2. Bronnen om te raadplegen:  
Rigardius, J. (2008). Leerlingbegeleiding, dansen tussen de prins en de kikker   
http://www.herstelrechtinhetonderwijs.nl/publicaties/115.pdf  
 
ECHO Expertisecentrum voor herstelrecht in het onderwijs.  
http://www.herstelrechtinhetonderwijs.nl/herstelrecht_algemeen.php  
 
NJI (2013). Wat werkt bij gedrag? Erkende praktijkinterventies.   
https://www.nji.nl/Gedragsproblemen-Praktijk-Erkende-interventies   
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