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Socioo l-emotioneel leren

Sociaal-emotioneel leren (ser) is het ontwikkelingsproces waarmee je fundamentele le-

vensvaardigheden verwerft. Het betreft vaardigheden waarmee we onszelf, onze vriend-

schappen en ons werk effectief en moreel verantwoord kunnen vormgeven .l Deze levens-

vaardigheden omvatten onder andere het herkennen van emoties bij jezelf en de ander,

het managen van heftige emoties, voor anderen zorgen, verstandige beslissingen nemen,

gezonde relaties aafigaaî met anderen en uitdagende situaties effectief oplossen. Het
aanleren van sEl-vaardigheden en daardoor aanpassing van leerlinggedrag kan bijdra-
geî aan de verwezenlijking van een veilige leer- en leefomgeving.2 Het is om die reden

aante bevelen om binnen dit deel van het groepsplan veel aandacht te besteden aan deze

levensvaardigheden.

De vraag is welke inhouden een op ser gerichte aanpak zouden moeten bevatten.

Er zíjn vijf kritische groepen van sociaal-emotionele competenties te onderscheiden

waaÍaaî zeker structureel aandacht zoa moeten worden besteed.3 In figuur 5.1 zljn de

competenties weergegeven en met een aantal voorbeelden verduidelijkt.a

. kunnen inschotl'en von je eigen gevoelens

. kennis hebben von je interesses, woorden en krocht

. een gezond zelfuertrouwen

Besef hebben von jezelf (selt-aworeness)

Zelf monogemenl (selÍ-ma nageme nf¡

. impulscontrole bij stressvolle situoties

. omgoon met heftige emoties

. doelgericht gedrog

Besef hebben vqn de qnder (sociol owareness)

. empothie

. perspectief nemen

. verschillen tussen individuen en groepen herkennen en woorderen

. sociole cues juist interpreteren

Relqlies kunnen honleren (relaîionship skills)
. reloties congoon geboseerd op somenwerking
. socicle druk weerstoon
. conflicten oplossen

Keuzes kunnen mqken (responsible decision moking)
. weloverwogen kiezen met de juiste oondocht voor jezelf en de onder
. bijdrsgen oon een positief klimoot in je school
. verontwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrog

Figuur 5. 1 Ovezicht vcn vijf groepen sociool-emolionele competenties
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Groepsplon Gedrog

Elk van de vijf competenties wordt nader uitgewerkt in leeftijdscategorieënz 4-8 jaar,

8-L1 jaar en 1,1.-1.3 jaar.In deze uitwerking is een selectie gemaakt uit de Illinois ssr

Learning Standards.s De Amerikaanse staat Illinois heeft de ssr-competenties van cA-

sEL op detailniveau uitgewerkt ten behoeve van de toepassing in het onderwijssysteem.

Daarnaast is gebruikgemaakt van een soortgelijk document uit Kansas: The Kansas

Social, Emotional, and Character Development Model Standards.6 Beide standaarden

zijn cumulatief vaî opzet: datgene wat in een eerdere leeftijdscategorie wordt vermeld,

wordt meegenomerr îaaÍ een volgende leeftijdscategorie. Indien er op school al ge-

bruikgemaakt wordt van een programma voor sociaal-emotioneel leren, kunnen deze

standørds naast het curriculum gelegd worden ter vergelijking. Zo wordt zichtbaar in

hoeverre er aandacht wordt besteed aan de vijf competenties en op welke punten er

eventueel aanvullende activiteiten moeten worden gezochtl ontwikkeld.

\íanneer er geen gebruikgemaakt wordt van een sEI--programmâ dan is een aantal

vragen van belang:
. Besteden wii op deze school systemøtisch aandacht aøn sociaal-emotionele compe-

tenties? Ziin wii teureden ouer de aønpak en de resuftaten?
. Indien tevreden: 

'Willen we de buidige øanpak ueruolmaken? Wat hebben we dan

nodig?
. Indien niet tevred en:'Willen ute op onze school een sEL-progra.rnnxa inuoeren? (zie 6.3

voor uitvoerige informatie over het kiezen van een dergeliik programma).
. Indien niet tevreden en ook geen sEl,-programma invoeren: Hoe zorgen we eruoor

dat we systematisch aøndacht scbenþ.en aan de sociaal-emotionele competenties?

\Tellicht is het mogelijk zelfstandig een leerlijn te ontwerpen en daarbij gebruik te

maken van de Standards.T

Heel jonge kinderen moeten ervaren dat ze een lichaam hebben wàaraaî van alles te

ontdekken valt. Zo is het voor sommige peuters een eyeopener dat de voorkant van

hun eigen lichaam er anders uitziet dan de achterkant. De ontwikkeling van dit li-
chaamsbesef is voorwaardelijk voor de verdere ontwikkeling. Op het moment dat een

leerling in groep 1" zit, kan er verder worden gewerkt aanhet zelfbesef. Deze compe-

tentie verwijst onder andere îaar.

Kennis ouer eigen geuoelens

Het is van belangdat leerlingen in de loop van de tijd een emotiewoordenschat ver-

werven waarmee zij zích adequaat kunnen uiten in uiteenlopende situaties. Leerlingen

die hun ervaren gevoel niet in woorden kunnen omzetten, zullen andere wegen zoeken

(slaan, zich terugtrekken) om uitdrukking te geven aan de innerlijke onrust.

5.I Besef von zichzelt
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5 Sociool-emotioneel leren

Sophie is een meisje von vijf joor dot regelmotig losl heeft von vocht in hel mid-
denoor (lijmoren), Heloos wordt dit door de omgeving niet opgemerkt, men
vindt Sophie voorol dromerig, Omdol Sophie weinig hoort, leefl'ze nog erg in
hoor eigen gedochtewereld, Hierdoor mist ze veel vcn de spontone interacties
die plootsvinden tussen de leroor en hoor klcsgenoten, Juist in die spontone
interocties zitlen belongrijke leermomenten. Zo benoemt de leroor tijdens een
conflicl tussen twee leerlingen de gevoelens die ze heeft opgemerkl: boosheid
en verdriet, Nacrmote de tijd vordert, misl Sophie steeds meer von deze leer-
momenten en de onlwikkeling von een specifieke emotiewoordenschat blijft
ochter, Sophie voelt echter wel von olles, Als ze boos wordt, is ze onmochtig.
Ze heefl'gpen woorden om uit te drukken hoe ze zich voelt, Om toch iets met
de innerlijke onrust te doen, neemt ze een ogressieve houding oon en sloot ze

iedere medeleerling die te dicht in de buurt komf,

Kennis hebben uan je interesses, waarden en kracht
Iedere persoon is uniek. Binnen passend onderwijs dienen we dit uitgangspunt na te le-

ven. Het gaat er niet om wat een leerling niet kan, maar welke mogelijkheden een kind
heeft om doelen in het leven te bereiken. Het onderwijs zalLeerlingen daarom bewust
moeten maken van interesses, waarden en krachten.

Het hebben uan een gezond zelfuertrou'tuen
Iedere leerling heeft een basisbehoefte om dingen te kunnen, om dingen zelfstandig te
kunnen. Als je jong bent, heb je de hulp van de ander (de opvoeder) nog hard nodig.
Als de opvoeder ztjntaak goed uitoefent en voldoende sociale ondersteuning geeft, zal

er vertrouwen in de ander groeien. Pas als die basis is gelegd, ligt de weg open naar

zelfuertrouwen. Zelfvertrouwen verwijst naar het geloof in eigen effectiviteit, weten
wat je wel en niet goed kunt.
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GroepsPlon Gedrog

Persoonlijke

kwoliteiten en

krochten

(h)erkennen

Gevoelens herkennen.

Gevoelens benoemen,

Begrijpen hoe gevoe-

lens en gedrog somen-

hongen,

Het verschil weten lus-

sen positieve en nego-

tieve gevoelens,

Situoties herkennen die

mogelijk emotionele

reocties oproePen'

Herkennen wol iemond

leuk/niet leuk vindt.

Oog hebben voor je

eigen en ondermons

behoeften, wensen,

kwoliteiten, zwokheden

en uildogingen'
Weten welke gevolgen

je gedrog heeft,

Verhelderende vrogen

stellen,

Positieve oPlossingen

voor Problemen verzin-

nen,

Weten wie je om hulP

kunt vrogen.

Oog hebben voor

krocht von gezinsleden,

vriendengroeP, school

en omgeving'

Gevoelens beschrijven

(mokkeliike en moeilijke

begrippen),

Beschrijven hoe (moei-

lijke) situoties emoTies

beinvloeden,

Reflecteren oP uitingen

von gedrog,

Reocties oP emolies

herkennen,

EmoTies en effectieve

gedrogsuitingen be-

schrijven,

Stressoren herkennen'

De relotie tussen stres-

soren en emoties be-

grijpen,

Reocties oP emoiies in

verschillende settings

onolyseren (in Persoon-

lijk contoct, digitclol)'

Persoonlijke voorkeuren

inventoriseren,

Anolyseren hoe Per-

soonlijke kwoliteiten

keuzes en succes bein-

vloeden,

De voordelen zien von

reflectie,

Weien hoe jouw Per-

soonlijke keuzes in het

leven je succes kunnen

vergrolen,

Anolyseren hoe je je

omgeving kunt inzetl"en

voor succes oP school

en in het dogelijks le-

ven.

Gevoelens

en gedrog

herkennen

Eigen kwoliteiten identi-

ficeren,

Voordelen von de Per-

soonlijke kwoliteilen

wefen (bijvoorbeeld

eerlijkheid).

Weten welke strote-

gieën je helPen (zools

positief blüven),

Om feedbock vrogen

en luisteren noor de

onder,

Beschrijven von de

voordigheden en inte-

resses die je wilt ontwik-

kelen,

Verkloren hoe mensen

om je heen kunnen bij-

drogen oon schoolsuc-

ces en vercrnfwoord

gedrog,

Figuur 5.2 Uitwerking besef van zichzelf geÓaseerd op de lllinois en Kcnsos slondords

De term zelfmanagement verwijst onder andere de competenties: lm-

ulscontrole bij stressvolle situaties, o met heftige emoties en het tonen van

doelgericht gedrag als
p

&8 iqor 8-l I ioor I t-13 ioor

S.2Zeltmonogement

BO

emotles bedreigen . Zelfmanagement is een alge'



5 Sociool-emotioneel leren

meen concept dat veel raakvlakken heeft met begrippen als zelf.reguLatíe, zelfcontrole
en impulsbeheersing. (In de literatuur worden deze termen vaak door elkaar heen ge-
bruikt zonder dat helemaal duidelijk is welke definitie gehanteerd wordt.)
Leerlingen met een hoge mate van zelfregulatie doen het goed in het leven. Zelfregu-
latie wordt in onderzoek geassocieerd met goede leerresultaten en sociaal succes.B Een
van de bekendste onderzoeken naar zeLf.regalatie is het Marshmallow Experiment.e
Het onderzoek werd later door velen gerepliceerd. In de marshmallow-experimenten
zet een onderzoeker jonge kinderen een marshmallow of een snoepje voor. De kinderen
krijgen dan een keuze: of ze mogen de marshmallow direct opeten of ze wachten een
bepaalde periode en dan krijgen ze eÍ eerrtweede marshmallow bij. Vervolgens laat de
onderzoeker de kinderen een paar minuten alleen. Sommige kinderen kunnen de ver-
leiding niet weerstaan en proppen de zoetigheid ogenblikkelijk in hun mond. Andere
kinderen hebben een grotere zelfregulatie. Ze draaien, kijken, wachten, likkebaarden,
maaÍ uiteindelijk wordt hun geduld beloond: ze krljgen van de teruggekeerde onder-
zoeker een tweede marshmallow. Op internet circuleren diverse vermakelijke filmpjes
over deze experimenten.lo
De uitkomsten van het Marshmallow Experiment zljn bijzonder. Gebrek aan zelfregu-
latie bleek in de adolescentie onder meer te leiden tor een problematischer psychisch
profiel, sociale angst, koppigheid, besluiteloosheid en een laag zelfbeeld. Recente stu-
dieslllaten zien dat volwassenen die in hun kinderleeftljdlaagscoorden op zelfregu-
latie, ook in de volwassenheid moeite hebben met het onderdrukken van impulsieve
gedachten en acties. Dit suggereert. dat de mate van zelfregulatie over de jaren heen
een stabiele factor is.
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GroepsPlon Gedrog

Reflectie oP

stondPunten

en emotionele

reocties

Omgoon met emoties

þn stress,
/ lmpulsief gedrog con-

troleren,

De relotie tussen emo-

tie, gedochte en ge-

drog snoPPen.

Verbole en non-verbole

boodschoPPen kunnen

zenden,

Beschrijven hoe je oP

een sociooloonvoorde
monler met emoties

omgoot,

Loten zien hoe je in het

dogel'tjks leven oP een

sociool oonvoorde

monier met emoties

omgoot,

Feiten en meningen

onderscheiden'

Gedrogsketens herken-

nen (ooaook/gevolg).

Erkennen dol Je veront-

woordelijkheden hebt

ten opzichte von Jezelf

en onderen.

Je verontwoordelijkhe-

den demonstreren,

Bijjezelf nogoon wot

het met je doet om

onderen te helPen'

BegrijPen wot imPulsief

gedrog teweeg kon

brengen.

Voordigheden inzetten

die stress verminderen,

Effectief reogeren in

zeer emotionele situ-

otles,

Herkennen von be-

drog, hYPocrisie, con-

trodlctles enzovoorT,

Voordlgheden inzetten

die kons oP schoolsuc-

ces vergroten,

Je inzetten voorJe om-

geving,

Ervoringen beschrijven

die hebben þijgedro-

gên oon Je stondPun-

ten.

Je emPothie in verschil-

lende situoties inzetten,

Emoties en

gedrog

honteren

Je verontwoordel[khe-

den ten oPzichte von

jezelf en de onder be-

schriJven,

BeschriJven wot je ver-

ontwoordelijkheden zijn

op school, thuis en in

de mootschoPPU,

Weten hoe Je reogeer'l'

op de hulP von onde-

ren,

Weten hoe je omgoot

met tegenslog,

Figuur 5.3 Uitwerking zelfmanagemenigeboseerd op de lllinois en Konsos Stondords

meer:

pas als je besef hebt van de ander en je eigen gevoelens kunt reguleren, krijg je oog

voor anderen. De competen tie besef uan de ander verwijst naat het moment waarop

een kind doorkrijgi ¿ri ¿. eigen lee'fwereld bevolkt wordt door anderen' Die anderen

nemen hun eigen plaats in, zetonen gedragdat soms wel en soms niet gewenst is' Het

vraagtde nodige aanpassingen in iJ grdrág. Besef van de ander veronderstelt onder

4-8 joor 8-l I ioor t l-13 icor

5.3 Besef von de onder
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5 Sociool-emotioneel leren

Empathie
Het vermogen om emotionele reacties bij anderen te herkennen en de neiging om daar-
op met soortgelijke gevoelens te reageren.12

Jos heeff de oronje bond bijjudo behoold, Fronk zit ook op judo en heefl'die
bond nog niet, Het mookt hem niet uit: hij is blij voor Jos en vierT het feestje
spontoon mee. (Voorbeeld von niet-empothische reoctie; Fronk is joloers op
Jos en loopt boos weg,)

Perspectief nemen

Je kunnen verplaatsen in de gedachten en gevoelens van de ander en begrijpen vanuit
welk perspectief de ander handelt.

Twee kleufers, Nico en Lors, spelen in de zCIndbok, Nico heeft een schepje,
Lors niet, Lors loopt op Nico of en pokt het schepje. Op dot moment heefl Lors

geen idee wat zijn octie bij Nico teweeg brengt, Hij is door ook niet op gericht
wonT hijwiltoch groog een kuil groven?l

Groep I goot rekenen, De leroor is een liefhebber von coöperotieve werk-
vormen en heeft de opdrocht gegeven om tondems te vormen, Achmed wil
liever olleen werken, hij heeft geen zín in een mootje, Als hij Tom op hem of ziet
komen, denkf hij: Als ik nu heel hord go geeuwen en onderuíi go zitlen don
denktTom notuurlijk dot hij beter met iemond onders kon somenwerken omdot
ik er nogol sloperig uif¿ie,

Sociale cues juist interpreteren
Lichaamstaal speelt een belangrijke rol in de contacten met anderen. \Øe zenden voort-
durend boodschappen (cues) uit die iets prijsgeven van onze gedachtewereld. Om soci-
aal goed te kunnen functioneren, is het belangrijk dat je die sociale cues opmerkt, dat
je deze kunt interpreteren en dat je vervolgens verstandig handelt.

Jorien is een eenling in de groep, Ze wordt moor weinig uitgenodigd om mee
te doen meT groepsspelletjes in de pouzes, Als de leroor oon een groepje kin-

deren vroogt woCIrom Jorien niet mee mog doen, ontwoordt een klosgenoot-
je: 'Jorien verpest oltijd clles, Zijn we net met zijn vieren iets leuks oan het doen,
zegt ze zomoor -'lk doe meel" Als wij hoor don niet negeren, blijfl ze nef zolong
irriteren totdot er ruzie komt.'
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4-8 joor 8-l I joor I I-13 joor

Gevoelens.

gedochten

en perspectief

von de onder
(h)erkennen

Verschillen en

overeenkom-

sten von indi-

vidu en groep

(h)erkennen

Erkennen dol on-

deren een situolie

onders kunnen be-

leven,

De emoties von on-

deren herkennen.

De oozoak von de

emotie bijde onder

ochterholen,

Wefen wot jouw

gedrog bijde onder

losmookt,

De monier woorop

onderen verschillen

en overeenkomsten

beschrijven,

De kwoliteiten vqn

de onder beschrij-

ven,

Je respectvolge-
drogen in conflictsi-

tuotie of bijverschil

von mening,

Herkennen von

cues die conge-
ven hoe de onder

zich voelt,

Verschillen herken-

nen tussen diverse

socíole en cultu-

rele groepen,

Herkennen von

een specifieke

bijdroge von zo'n

groep.

Kunnen loten zien

hoe je somenwerkt

met iemond die

onders in elkoor

steekt don jijzelf,

Discriminotie,

vooroordelen en

stereofypering

herkennen,

De somenhong

snoppen iussen

historische gebeur-

lenissen en het

respect voor de
menselijke woor-

digheid.

Voorspellen von on-

dermons gevoelens en

perspectief in diverse

sifuoties.

Het stondpunt von de

onder somenvotten,

Herkennen hoe het ge-

drog von de onder het

gedrog von derden be-

invloedt,

Verkloren hoe onderlinge

verschillen tussen indivi-

duen of groepen kunnen

leiden tot pestgedrog,

Monieren vezinnen om

pestgedrog te loten stoP-

pen,

Het effecl onolyseren von

een ontipesToonpok,

De impoct von discrimi-

notie, vooroordelen en

stereotypering (h)erken-

nen,

Tonen dot je kunt om-

gCIon met verschillen

tussen mensen,

Figuur 5.4 Uitwerking besef van de ander gebaseerd op de lllinois en Konsos Stcndcrds
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5 Sociool-emotioneel leren

5.4 Honteren von reloties

De competentie'hanteren van relaties'verwijst naar devaardigheden om op construc-
tieve wijze met anderen om te gaaî (sociale vaardigheden). De drie competenties die
in de voorafgaande pangrafen aan bod kwamen, zljn infeite voorwaardelijk om deze
competentie goed te kunnen uitbouwen.lHet gaatbij dezecompetentie onder meer om:

Sociale druk weerstøan
Aan het begin van de sociaal-emotionele ontwikkeling is de invloed van belangrijke
volwassenen (ouders, leraar) op het denken en de moraliteit van de leerling 

"og 
årg

groot. Naarmate een leerling ouder wordt en meer met leeftijdsgenoten optrekt, ver-
schuiven de invloedsferen. De meningvan de vrienden en klasg"nor.n (peers) wordt
belangrijker dan de mening van 'die stomme ouderen'. Dit is nier vreemd, het is onder-
deel van de zogenaamde groepssocialisatie.13 Naarmate je meer deel gaat uitmaken van
de groep wordt het steeds belangrijker om te bepalen waar je grenzenliggen.

Tim, tien joor, mookt deel uit von een voste vriendengroep, bestoonde uit tien
jongens, op een dog loopt de vriendengroep ochter de plootsel¡ke super
morkt lcngs, Op een pollei stoon tientollen troys met blikjes colo, 'Loten we
een poCIr blikjes meepikken,' stelt Eric voor, Ër klinken instemmende geluiden,
Tim oozelt: 'Dot kon toch zomoor nlet?' Eric: 'Tuurlijk wel, don moeten ze die
blikjes niet zomoor loten stoon, Don vroog je erom.' Eric kijkt Tim doordringend
<ron: 'Jij wilt toch niet het wofje von de groep zi)n?'Tim verkeert in een twee-
strijd: wot zol hij beslissen?

Conflicten oplossen
Het hebben van een conflict is norm aal, het hoort bij de dagelijkse omgang russen
mensen. \ü/aar het om draait is de wijze waarop je het conflict oplost. De kunst is om
een oplossing te vinden die voor beide partijen positief uitpakt (win-winsituatie). Bij
deze competentie doe je een beroep op andere competenties zoals het regulere¡ uun já
eigen emoties en je inleven in de gedachten en emoties van de ander.
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4-8 joor 8-l t ioor I l-13 ioor

Gebruik von

effectieve

communicotie-

ve en sociole

voordigheden

Conflict-

hontering

Gebruik von luister-

voordigheden om de

gevoelens en hei Per-

speclief vcrn onderen

te kunnen bepolen,

Monieren vinden om

plezierig te spelen en

somen te werken mel

onderen,

De onder comPlimen-

feren,

Op je beurl wochten

tijdens somensPel.

Prosociool gedrog

loten zien, goede mo-

nieren demonstreren,

De persoonlijke ruimte

von de onder respec-

teren,

Begrijpen hoe mimiek,

lichoomstoolen de

toon von je stem de

relotie beinvloeden,

Alledoogse problemen

en conflicten herken-

nen.

De oozook von conflic-

ten (her)kennen,

Effectieve ProbleemoP-
losstrotegieén herken-

nen,

De gevoelens en Per-

specfieven von de

onder beschrijven,

Beschrijven hoe je

vrienden mookt en

behoudt,

Anolyseren hoe je el
fectief in een groep

kunt somenwerken.

Op geposte wijze reo-

geren op de feedbock
von de onder,

Rekening houden met

de behoefl'en von de

onder.

Je reoliseren dot er in

de communicotie vio

sociole medio normen

gelden.

Processen in de groePs-

dynomiek herkennen,

Oozook en gevolg von

conflicten kunnen be-

schrijven.

Op constructieve wijze

problemen oPlossen.

Weten hoe je een con-

flicl voorkomt, Prooc-
tieve levenswijze,

Nogoon wonneer en

hoe je reogeert oP

de behoefte von de

onder.

Anolyseren hoe jouw

gedrog het gedrog

von onderen beÏn-

vloedt,

Anolyseren hoe je Posi-

tieve relofies met onde-

ren kunt bestendigen,

Loten zien hoe je oP

coöperotieve wijze het

effect von de groep

kunt vergroten,

Kunnen omgoon met

groepsdynomische

processen,

Begrijpen hoe het ge-

bruik von sociole medio

de relotie beinvloedl

en dot bePoolde keu-

zes gevolgen hebben'

Strotegieèn evolueren

die interpersoonlijke

problemen voorkomen

en oplossen (bijjezelf

en de onder),

Alerl'zijn oP gedrog dot

conflicten kon veroor-

zoken (onder ondere

het gebruik sociole

medio),

Verkloren hoe conflic-

len tot geweld leiden'

Reflecteren oP de ei-

gen roltijdens het om-

goÕn met en het oPlos-

sen von een conflict,
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Reloties/

vriendschop

opbouwen en
hondhoven

Erkennen dat reloties

verschillen,

Gedrog tonen woor-
mee je een positieve

relotie bestendigl,

Positieve en negotieve

ospecten in een relotie
herkennen.

Snoppen hoe je per-

soonlljkheid de relotie

beihvloedt,

Veillg en rislcovolge-

drog in reloties identifi-

cêren,

BegriJpen hoe groeps-

druk de relotie bein-
vloedt,

Evolueren welke im-

poct een relotie op
jouw leven heeft',

Begrijpen hoe veilig

of risicovolgedrog de
relotie beinvloedt,
Verstondig rêogeren op
groepsdruk,

De invloed von sociole

medio op de relotie
(h)erkennen.

Figuur 5,5 Uitwerking hanferen van relofies geboseerd op de lllinois en Konsos Stondords

Ieder dag weer kom je in situaties terecht waaúnje een keuze moet maken en eigen-
liikzlineÍmaar tweeopties: jekiestof voor jezelfof voordeander/herandere. Inde
competentie k"euzes kunnen maken komen eigenlijk de voorafgaande competenties al-
lemaal samen. Naarmate je ouder wordt, verwacht de omgeving steeds meer van je.

Bildragen aan een positief klimaat in ie school
Elke dag, elk lesuur heb je de keuze om zelf. bij te dragen aan een goede sfeer in de
klas. Leerlingen hebben het meestal erg moeilijk als de les te moeilijk, te makkelijk
of te saai is. Een veelgebruikte strategie is om aan de opdracht te ontsnappen.la Het
verstoren van de orde is op dat moment een signaal aan de leraar dat de leerling ziin
ongenoegens of onzekerheid uit.

Kees is slecht in spelling, Als de leroor de klos vroogt om de spellingsboeken te
pokken, roept Kees hord door de klos dot hijdoor geen zin ln heeft, Enkele leer-
lingen lqchen woordoor Kees verdergoot met zijn oct; hij trekt rore gezichten
en mookt scheetgeluiden, De leroor woorschuwt, moor Kees goot gewoon
door, De leroor weet niet wot te doen en stuurt Kees de klos uit. Kees heeft ziJn

zin, hii hoeft geen spolling te moken, De sfeer in de klos is op doi moment wel
donig verstoord,

5.5 l(euzes kunnen moken
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Groepsplon Gedrog

Verantwoordeliikheid nemen uoor ie eigen gedrag

Betrapt of berispt worden, voelt nooit pr.ttig. Het 'ja-maar-ptincipe' zal iedereen be-

kend ztjn: op het moment dat de leraår de leerling aanspreekt op het gedrag' is de

automatische reactie: 'Ja, maat htilzli' "'

Lqure vCIn ocht joor heefr sCImen met drie Ondere meisjes een leerling Uit groep

2 geploogd, AIS Loure er door de leroor op wordt oongesproken' reogeert zij

heel verontwcordigd: 'Jo moor die onderen deden het ookl' De leroor zegt

dot zijdit weeï en vroogt Loure CIm de hondelingen von de onderen even opzij

te zetten en te proTen over hoor oCIndeel in de situotie'

Keuzes moken

op grond von

eihiek, veilig-

heid en moot-

schoppelijke

normen

Verontwoord

gebruik von
je besluitvor-

mingsvoor-

digheden in

dogelijkse

situoties

Snoppen dot opzettelijk

gedrog dot onderen

pijn doet, verkeerd is'

Herkennen von normen

en overwegingen die

hel gedrog sturen,

Veilige en onveilige

situoties herkennen,

Weten welk gedrog ge-

post is en welk gedrog

doT niet is,

Besluiten von onderen

kunnen herkennen'

Positieve keuzes moken

in het contoct met je

klosgenoten,

Loten zien dot je de

rechten von jezelf en

de onder resPecteert.

Kennis hebben over

hoe sociole normen ef-

fect hebben oP besluit-

vorming en gedrog.

Veilige en onveilige

situoties kunnen verge-

lijken,

(H)erkennen dot be-

poolde beslissingen je

doelen oP korte/longe

termijn beTnvloeden'

Weten wqt de stoPPen

in het besluitvormings-

proces zijn.

Allernolieve oPlos-

singen bedenken voor

diverse situoties,

Je olternotieve oPlos-

singen evolueren,

Ëvolueren von eigen

eerlijkheid, resPect en

compossie ten oonzien

von de onder bij het

moken von beslissin-

gen,

Anolyseren woorom

een schoolen de ss-

menleving regels nodig

hebben,

Kunnen omgoon meT

onveilige situoties,

Anolyseren hoe besluit-

vorming je schoolsuc-

ces verbetert,

Evolueren von voor-

digheden om druk in

onveilige of onethische

situoties te weerstoon.
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8-l I joor4-8 joor I l-13 joor

Figuur 5.ó Uiiwerking keuzes kunnen maken geboseerd op de lllinois en Konsos Stondords

1 collaborative for Academic, social, and Emotional Learning (200s;2007).
2Zins & Elias (2006).
3 collaborative for Academic, social, and Emotional Learning (2005).
4 Zíe ook: Van Doorn & Verheij (2008).
5 Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (2005); Kendziora, 'Weissberg, 

Ji 8c Dusen-
bury (2011).

6 SECD \X/riting Committee (2012).
7 Deze suggestie wordt in het boek niet uitgewerkt omdat scholen beter een goed ser-programma kunnen

aanschaffen.
s \X/illingham (2011).
e Mischel (1972).

t0 Zie bijvoorbeeld http://www.youtube.com,/watch ?v=6EjJspylEOy.
11 Onder andere Casey et al. (201I).
1.2Yan Beemen (201"0).

13 Harris (1998).
14 Crimmins, Farrell, Smith & Bailey (2007).

Bijdrogen oon
het welzijn op
school en in de
buurl

Probleem-

oplossen

Herkennen en gebrui-

ken von rollen die op
positieve wijze bijdro-
gen oon de klos en het
gezin,

Ontwikkelen von zelf-

controle.

Problemen oplossen vio

een eonvoudig stop-
penmodel,

Herkennen en gebrui-

ken von rollen die op
positieve wijze bijdro-
gen oon de school en
je directe omgeving,

Problemen oplossen

vio een stoppenmodel
woorbü goed wordt
nogedochf over keuzes

die worden gemookt,

Evolueren hoe je bij-

droogt oon het olge-
meen belong von je

schoolof directe om-
geving.

Problemen oplossen

vio een stoppenmodel.
Alle keuzes kunnen op
een oþstroct niveou

worden toegelicht.
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