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ZORGBREED is - voor Vlaanderen en Nederland - een veelzijdig werkinstrument rond integrale leerlingenzorg en leerbegele i di ng. ZO RG B R E E D onde rste unt I ee rkrachte n, zorg-

Ze wordt door mrnsfens twee redacteuren beoordeeld.

coördinatoren en andere betrokkenen bij de begeleiding
van alle leerlingen, met of zonder specifieke behoeften.
Daarnaast besteedt ZORGBREED evenveel aandacht aan
modellen en instrumenten voor algemene leerlingenzorg
en aan het stap-voor-stap ontwikkelen van een zorgbeleid
op klas- en schoolniveau.

Zowel leraren en welzijnswerkers, zorgcoördinatoren en
jeugdtherapeuten als leerlingenbegeleiders en hulpverleners kunnen elkaar in dit tijdschrift vinden om informatie
en advies uit te wisselen vanuit hun specifieke ervaring en
beroepsbezigheden. Met prakt¡jkger¡chte artikels spreekt
ZORGBREED iedereen aan die zich direct of indirect bezig houdt met leerlingenbegdeiúng, met welzijn en gezondheid of met eender welk zorgverbredingsproject in de
school.
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Verschijnen
Het t¡jdschr¡ft verschijnt vier keer per jaargang. Een jaargang valt samen met een schooljaar. Minstens één nummer is een themanummer. Abonnementen kunnen op elk
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Deze aflevering van Zorgbreed is geheel gewijd aan
SWPBS - School Wide Positive Behavior Support. Ze
werd gerealiseerd op initiatief en onder coördinatie van
Zorgbreed-redacteur Jan van Balkom, medewerker van
Fontys OSO Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg in Tilburg. Fontys heeft een goed samenwerkingsverband met de Christelijke Hogeschool Windesheim

-

OSO in Zwolle.
De redactie is collega Jan van Balkom ten zeerste erken-

telijk voor dit numme¡ dat trouwens dikker is dan

Wij hebben dan ook Rob Boerman en Bert Meijer, directeur in Tilburg, resp, Zwolle, uitgenodigd om een Voorwoord te schrijven. Het verheugt ons dat zij hierop zijn
ingegaan.

Partnerschap met ouders en samenwerking met de
jeugdzorg
Murk¡us Vinkenvleugel, Gottnie Albrecht & Inge Reiin.ders
24

'Het is zo mooi dat scholen en zorg dit samen kunnen
doen'
Inge Reijnders & Bert Wienen
28

De SWPBS-reis van drie pilotscholen in het Gooi
Monique Buurtl
-10

Van rode interventies naar groene interventies.
Voorbeelden van leerlingen met ASS
José Wich.er,s-Boß, Murio.tl van tle Gt¡or

& Huruy Hurlemut
-14

Positieve Gedragsondersteuning overspoelt onderwij s
Het resultaat van een toevallige

en jeugdhulpverlening.

ontmoeting
Jun van Balkom
40

De Drukke Klas in Positieve Beweging
Angeline van der Kam¡t

42

ge-

bruikelijk. Bovendien is er een extra hoge oplage, die verspreid wordt onder studenten van hogescholen en jeugdinstellingen. De meerkost wordt gedragen door Fontys
en Windesheim, waarvoor vanzelfsprekend dank moet
worden gezegd.
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Voorwoord:
Met uitzicht op de piramide
De piramide is het herkenningsbeeld van de School Wide Positive Behavior Support. Een vorm die inmiddels in vele landen herkend wordt als een symbool van pedagogisch optimisme. Het is een aanpak die aanspreekt. Begrijpelijk, want SWPBS
werkt pas als er een sterke onderlinge samenwerking is op school.
Leerlingen, leerkrachten-docenten en ouders versterken elkaar door steeds aan elkaar aante geven wat de bedoeling is tijdens dagelijkse omgangs- en leersituaties.
Het topje van de piramide is hierbij niet te vergelijken met 'het topje van de ijsberg'. Juist in de basis wordt een stevig fundament gelegd om alle leerlingen zich
gedragsmatig probleemloos te laten ontwikkelen. Dit verhoogt de kans dat de ernstige gedragsvraagstukken aan de top de aandacht krijgen die ze verdienen. Een
brede aanpak voor gedragsvraagstukken ligt in de lijn van het oplossingsgericht
werken. Eveneens een aanpak die streeft naar mogelijkheden en afziet van het be-

klimmen van ontmoedigende bergtoppen.
Investeren in vakbekwame docenten heeft dus beslist zin*. Leerlingen komen in
een positief onderwijsklimaat het best tot hun recht. Een goed doordachte en op
de eigen situatie toegesneden aanpak van SWPBS levert daartoe een efficiönte bijdrage.

Dit nummer vanZorgbreed wordt ruim verspreid in Nederland en België. Tijdens
de komende conferentie op 18 novemb er 2011in

Zwolle worden er vele goede prak-

tijken uitgewisseld (zie www.swpbsconferentie20ll.nl). Wij bevelen ditthemanummer en ook de conferentie van harte aan.

Bert Meijer,
directeur Opleidingen Speciale Onderwijszorg, Hogeschool Windesheim, Zwolle
Rob Boerman,
directeur Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg, Fontys Hogescholen, Tilburg

* De SEN-opleidingen
onder meer dit doel.
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ep SWPBS N e de rland

in Nederland

Gt/t/PBS - SchoolWide Posítíve Behavior
9Support is een schoolbrede aanpak gericht
op het creären van een positief schoolklimaat,
zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen. De basis van
SWPBS wordt gevormd door kernwaarden die
door de school zijn benoemd en schoolbreed
worden uitgedragen. Op een SWPBS-school
worden systematisch data over leerlingen verzameld en gebruikt. Een SWPBS-school werkt
nauw samen met ouders en met ínstellingen
rond de school, zoals ínstellingen voor jeugd-

Kennisnetwerk

zorg.

Het Kennisnetwerk bestaat uit vijf groepen, die elk een taak

van SWPBS te realiseren. Die samenwerking is van belang, omdat er zo gebouwd kan worden aan samenhang in SWPBS-benadering en -activiteiten. Zo kan ook hier het onderwijs profiteren van de positieve effecten van SWPBS.

Vanuit het principe 'landelijk coördineren en lokaal implementeren' hebben deze organisaties het initiatiefgenomen voor het
opzetten van het Kennisnetwerk SWPBS Nederland, waarin de
krachten gebundeld zijn.

hebben in de adaptatie en verspreiding van SWPBS. Begin 2011

SWPBS biedt kansen om de doeltreffendheid en doelmatigheid
in het onderwijs te verbeteren. Dat blijkt uit vele wetenschappehjke studies naar de effecten van SWPBS. Ook het feit dat
13.000r scholen in de Verenigde Staten SWPBS hebben geadop-

teerd en daar goede resultaten mee behalen, bevestigt dit vermoeden,

bestaat het kennisnetwerk uit:

-

L an d elij ke s sm

e

nw e rkíng

De methodiek en de effecten van SWPBS zijn een aantal jaren
geleden door verschillende organisaties in onze contreien opgemerkt. Op initiatief van Ferko Öry (TNO) vertrokken medewerkers van de Aloysiusstichting, de Bascule, Cardea, Pl-Research,

TNO, Windesheim en Yorneo in 2009 naar Oregon om de uitvoering van SWPBS in de Verenigde Staten te bestuderen en
in de praktijk te bekijken. Na deze reis besloten deze organisaties, aangevuld met Fontys OSO, hun krachten te bundelen en
en verder te 'vertalen' naar de eigen situatie.2
De ambitie van deze instellingen is een landelijk gecoördineerde aanpak om de adaptatie, implementatie en kwaliteitsborging

-

de ontwikkelgroep, onder leiding van Pl-Research,
de onderzoeksgroep onder leiding van de Bascule/TNO,
de intervisiegroep onder leiding van Yorneo,

de congresgroep onder leiding van Windesheim en Fontys

oso,
de regiegroep onder leiding van Fontys OSO, stemt de acti-

viteiten van de groepen af en trekt gezamenlijk op in de landelijke vertegenwoordiging.
Inmiddels is besloten een zesde groep te formeren rond de
ontwikkeling van de SWPBS-monitor voor Nederland.

De kennis wordt gebundeld in één centraal aanspreekpunt: het
al genoemde Kenniscentrum SWPBS Nederland.

Door de groepen is inmiddels enorm veel werk verzet. PI Research heeft, in samenwerking met Ferko Öry en PIONN,3 fond-

sen weten te werven voor de ontwikkeling van SWPBS voor

Nederland. Dit behelst het ontwerp van materialen en handleidingen voor alle doelgroepen in en rond school, die een rol
hebben bij SWPBS. Vanuit de ontwikkelgroep wordt tevens de
opleiding van SWPBS opgezet. Samen met het Kenniscentrum

ì
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wordt een certificeringstructuur ontworpen. Doel daarvan is
dat SWPBS verbonden wordt aan een kwaliteitscertificaat. Dat
geldt zowel voor de SWPBS-coaches (schoolontwikkelaars) als

voor de scholen zelf.

Noten
1 Op dit moment implementeren 13.301 scholen SWPBS in de USA (www.pbis.

orÐ.
2 PI-Research, gevestigd in Duivendrechl, is een centrum voor onderzoek, inno-

De regionale intervisiegroepen, waarvan de voorzitters lid zijn
van de ontwikkelgroep, zorgen ervoor dat alle kennis en ervaringen die opgedaan worden in de pilotscholen sámenkomen in
de ontwikkelgroep. De onderzoeksgroep heeft als taak onderzoek te doen naar de werkzaamheid en effecten van SWPBS

vatie en opleiding, gericht op de ontwikkeling, opvoeding en behandeling van
kinderen

en

jewugdigen

De Bascule, met hoofdvestiging in Duivendrecht, verleent psychische zorg aan
kinderen, jongeren en gezinnen.

TNO is een lanrlelijke onafhankelijke kennisorganisatie die een schakel vormt

in Nederland. De weg is open voor nieuwe voorstellen en flan-

in de kennísketen tussen wetenschap enerTijds en bedrijven en organisaties an-

kerend implementatieonderzoek. Samen met PIONN heeft PI-

derzijds.

Research een kleine subsidie verworven

bij ZonMW om

de

Yorneo, met hoofdkantoor in Papenvoort, is een organisatie voor jeugd- en op-

vereisten en mogelijkheden voor een SWPBS-monitor in Nederland te onderzoeken. De nieuwe Monitorgroep zal op grond

De Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle en Fontsys Hogescholen in

van deze bevindingen de keuzes maken voor de Nederlandse

Tilburg hebben elk een OSO

monitor.

ren zij o.a. cle redactie v¿n Nieuw Meesterschap, Tijdschrift voor Praktijkge-

voedhulp in Drenthe.

-

Opleíding Speciale Onderwijszorg. Samen voe-

richt Onderzoek in Onderwijs en Opleiding.

De congresgroep heeft in 2010 een geslaagd congres georganiseerd, waar veel informatie werd uitgewisseld. Tim Lewis (medegrondlegger van SWPBS van de University of Missouri) en
Mari-Anne Sørlie (hoofd van het onderzoek naar de effecten
van SWPBS in Noorwegen) waren key-note speakers.

De Aloysiusstichting bestuurl, over het hele land verspreid,

2l scholen in het

speciaal basisonderwijs (Cluster 4) en het voortgezet onderwijs.
Cordea is een jeugdorganisatie, met centraal bureau in Leitlen, in de regío
Zuíd-Holland Noord.
3 PIONN, gevestigd in Assen, helpt instellingen in de jeugd- en opvoedhulp bij
het systematisch meten, volgen en verbeteren van de efþcten van de gelevertle

Kortom, in korte tijd is SWPBS in Nederland aan het landen.
Veel scholen hebben interesse getoond en willen aan de gang
met deze aanpak. We zijn er echter nog niet. Aan den lijve hebben we gemerkt dat in onderwijs en zorg verschillende perspectieven bestaan en niet altijd dezelfde taal wordt gesproken. SWPBS kan een brug zijn tussen die werelden. SWPBS
kan, mits goed uitgevoerd, bijdragen aan het verminderen van
wachtlijsten in de jeugdzorg en het verhogen van de onderwijskwaliteit. Dat is in ieders belang, primair in het belang van de
kinderen en hun ouders, maar zeker ook in het belang van scholen en gemeenten. Een belangrijke schakel in de ketenzorg.
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4 ZonMW, gevestigd in Den Haag, is de Nederlandse organisatíe voor gelondhe idsonde rzoe
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Senior ontwikkelaar en trainer Pl-Research
Lid ontwikkelgroep SW PB S N ederland
Aníta BLONK
Lector Evaluerend handelen in de Speciale Onderwijszorg van Fontys Hogescholen

Lid ontwikkelgroep SWPBS Nederland

Schoolwide Positive
Behavior Strpport
Beschrijving van een schoolbrede aanpakvan ge:drag
doelen van SWPBS worden gerealiseerd
Udoordat het schoolteam, vanuít de waarden die zijn vastgesteld, en de data díe bekend
zíjn over gedragsvraagstukken in de school,
haar verwachtingen ten aanzien van gedrag ín
en om de school expliciet maakt en deze actíef
aan leerlingen aanbiedt. Er ontstaat een veilig,
voorspelbaar klímaat waarín prosociaal en lerenbevorderend gedrag door alle medewerkers
van de school systematisch wordt bekrachtigd
en gewaardeerd en ongewenst gedrag eenduidig wordt omgehogen.Voor verreweg de meeste leerlingen biedt deze socíale omgeving voldoende basis om zich goed te kunnen richten
op de lesstof en leervorderingen te maken. De
leerlingen die meer nodig hehben om ditzelfde
doel te bereiken worden vroegtijdig gesignaIeerd doordat de school systematisch data verzamelt over gedrag in allerlei sítuatíes. Het verzamelen van data in sítuatíes gebeurt altíjd aan
de hand van de 5 W's: wat, wie, waar, wanneer
en waarom? (zie bijdrage Blonk/Nelen) Waar
nodíg zet de school aanvullende interventies
in, op school en bij de ketenpartners in zorg.
Hierbij zijn de lijnen met de zorg kort en sluiten
de ínterventies aan bij de wijze waarop in en
om school met de leerlingen wordt gewerkt.
Ook de ouders zijn partner ín het expliciteren,
aanleren en waarderen van gewenst gedrag. Bij
de leerlíngen die meer intensíeve begeleiding
nodig hebben, spelen ouders een centrale rol in
deze begeleiding.

fle

"'We can't 'make' students learn or behave. We can create
environments to increase the likelihood students learn and
behave!"

Uitspraak van Tim Lewis, keynote speaker en één van de
co-founders van SWPBS in de V.5., op de conferentie Passend Omgaan met gedrag, Arnhem oktober 2010.

SWPBS is een aanpak met een overkoepelende functie. Algemeen bekende preventieprogramma's en methoden met vergelijkbare uitgangspunten (zoals Taakspel, Kanjertraining, 2nd
Step, de Vreedzame school en diverse Pestprogramma's) passen naadloos

in de aanpak.

SWPBS, zo blijkt in de VS en in Noorwsgen, leidt voor alle leerlingen tot meer effectieve leertijd, een grotere taakgerichtheid

van de leerlingen en minder verstoringen in de klas, wat weer
leidt tot betere leerprestaties.
SWPBS is in de afgelopen vijftien jaar ontwikkeld in de Verenigde Staten. Meer dan 13.000 Amerikaanse scholen hebben
de aanpak inmiddels geïmplementeerd. Momenteel wordt alle
kennis en expertise over SWPBS gebundeld in het OSEP Technical Assistance Center on Positive Behavioral Interventions
and Supports (PBIS), onder de bezielende leiding van Rob Horner (University of Oregon), George Sugai (University of Connecticut) en Tim Lewis (University of Missouri).

De kern van SWPBS
De volgende vijf elementen vormen samen het hart van

de

SWPBS aanpak.

l.

SITPBS staat voor EEN SCHOOLBREDE AANPAK
SWPBS richt zich op het bevorderen van gewenst gedrag bij alle leerlingen, door het gehele schoolteam, op alle locaties in en
om de school. De aanpak bevat zowel interventies om gewenst

'i

.l

iþ:
,n

r,i

Zorgbreed

. laargang

I

. Nwnner 31 , 2010-201

I

Emilie van Leeuwen & Anita Blonk

gedrag te stimuleren

bij de hele schoolpopulatie, als specifie-

ke interventies voor leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben. Zoals genoemd betreft de reikwijdte van SWPBS de
school en de schoolomgeving. Dus niet alleen in de klas, maar

ten, in het PBS{eam besproken.

ook in de gangen, op het schoolplein en bij activiteiten buiten
de school worden kinderen aangemoedigd om gewenst gedrag
te laten zien. Alle medewerkers van de school leveren een ac-

3. PREVENTIE staat centrsal

tieve bijdrage om leerlingen te betrappen op goed gedrag en de
leerling hiervoor in het zonnetje te zetten. Zo wordt gewenst ge-

dat gedragsproblemen in het algemeen kunnen worden voorko-

drag bekrachtigd en gewaardeerd door de leerkracht in de klas,
maar ook door de conciörge op het schoolplein en de leesmoeder in de bibliotheek.

Om de kans op een succesvolle invoering van SWPBS zo groot
mogelijk te maken, stelt de school een intern PBS-team samen.
Dit PBS{eam heeft onder meer als taak om het schoolteam
te ondersteunen bij de implementatie van SWPBS. Hiermee
bevordert het PBS-team dat ook de invoering van de aanpak
'schoolbreed' wordt gedragen.

Scholen die aan de slag gaan met SWPBS voeren een preven-

tiefbeleid binnen de school. Dit is allereerst gericht op het feit
men door de schoolomgeving hierop in te richten. Te denken
valt bijvoorbeeld aan gangen waar goed toezicht kan worden
gehouden en voldoende prullenbakken op strategische plekken
staan. De volgende stap is het communiceren met leerlingen
hoe in allerlei situaties met elkaar om te gaan en dit met hen
te oefenen. Doordat leerlingen zich eigen maken hoe zij op een

sociale manier met elkaar om kunnen gaan, staan zij ook model naar elkaar toe. Want juist leerlingen hebben veei interacties onderling! Ook leren leraren en leerlingen elkaar aanspreken op hun gedrag, juist niet alleen als het mis gaat, maar ook
op de goede momenten. Het waarderen en belonen van gewenst

2. Vanuit GEDEELDE WAARDEN gewenst gedrag
vaststellen, uunleren en bekrachtigen

gedrag bij alle leerlingen is een voorwaarde om te komen tot

Vanuit gemeenschappelijke waarden (zoals bijvoorbeeld res-

Daarnaast richt de aanpak zich op de behoeften van individuele leerlingen, met als doel leerlingen optimaal te laten profite-

pect, veiligheid, verantwoordelijkheid) bepaalt het schoolteam
gezamenlijk welk gedrag van leerlingen wordt verwacht. Voor
alle plekken in en om de school worden deze gedragsverwachtingen duidelijk benoemd en visueel gemaakt.
De gedragsverwachtingen worden regelmatig actief geoefend
en herhaald, zodat leerlingen precies weten wat er van hen
wordt verwacht. Zo is het makkelijker om het gewenste gedrag
te laten zien. Oefening vindt niet alleen in de klas plaats maar
ook in de specifieke ruimte waar de gedragsverwachtingen van
toepassing zijn, bijvoorbeeld in de gangen, op het schoolplein
of in de gymzaal. Om gewenst gedrag structureel aan te moedigen en te waarderen, ontwikkelt de school beloningssystemen
die door alle medewerkers van de school worden toegepast. De
switch in aandacht voor gewenst gedrag door iedereen is wezenlijk binnen SWPBS. Zo wordt wel aangegeven dat om tot
gedragsveranderingen te komen de verhouding tussen positieve

bekrachtiging van gewenst gedrag en het corrigeren van ongewenst gedrag een ratio moet hebben van 4 '. l. Vier keer meer
positief gedrag benoemen/ waarderen als leraar naar een leerling. De aandacht voor ongewenst gedrag wordt zo klein (en in
tijd zo verwaarloosbaar!) mogelijk gehouden.
Wanneer leerlingen zich niet aan een gedragsverwachting houden, volgt een consequentie. Voor zowel leerlingen als leerkrachten is duidelijk hoe die consequentie er uitziet. Bij aan4-s

houdend ongewenst gedrag (binnen enkele weken) wordt een
leerling, naar aanleiding van de registratie van gedragsinciden-

gedragsverandering.

ren van het geboden onderwijs. De piramide in figuur 1 vormt

hierbij de basis,

-

Op niveau 1 van de piramide bevinden zich de interventies
voor alle leerlingen, waaronder de 80Vo die zich gunstig ontwikkelen. De 'universele' interventies van SWPBS, zoals het
expliciet maken van verwachtingen en het structureel waarderen en bekrachtigen van gewenst gedrag, zijn in dit deel van de
piramide ondergebracht.
- Niveau 2 huist interventies voor die leerlingen (10-1570) die
een verhoogd risico lopen op de ontwikkeling van antisociaal
gedrag. Het gaat hierbij vooral om leerlingen met beginnend
probleemgedrag. Door deze groep leerlingen preventief en tijdelijk extra ondersteuning te bieden, kan hun gedrag tijdig worden bijgestuurd. Een voorbeeld van een interventie die op niveau2 kan worden ingezet is 'Check in check out' (Crone et
a1.,2004).

Niveau 3 van de piramide bevat interventies voor de 570 van
de leerlingen die kampt met ernstige(r) gedragsproblemen. Er
is voor deze groep, naast de structuur en de zorg die SWPBS
schoolbreed garandeert, een intensievere vorm van professio-

-

nele hulp nodig.
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Figuur

l:

Schoolbrede aanpak om succes op leer- en gedragsgebiedbij leerlingen te bevorderen

Leertaken

Gedragstaken

lntensieve individuele interventies
.Afgestemd op individuele situatie
oVanuit oplossingsgerichte diagnostiek
.Gezamenlüke inzet door betrokkenen

lntensieve individuele interventies
op individuele situatie
.Vanuit
diagnostiek
oplossingsgerichte
1-5%
oGezamenlijke inzet door betrokkenen

Doelgroep interventies

Doelgroep i nterventies
5-10%

oVoor risicoleerlingen

5-10%

oVoor risicoleerlingen

.Hoge efficiency in school
.Snel leereffect

.Hoge efficiency in school

.Snel leereffect

Effectieve interventies

Effectieve interventies
.Voor alle leerlingen
.Vanuit data in LVS

8G90%

80-90%

.Voor alle betrokkenen in school
oln alle sit uaties

.Vanuit waarden in de school
ovanuit vezamelde data
.Preventief van aard:
Aanleren, Anticiperen

oPreventief van aard:
Aanleren, Anticiperen

Blonk (2010), afgeleid
www.pb¡s.org

4. Besluitvorming over gedragsbeinvloeding OP BASIS
UAN DATA en borging van de qanpqk
SWPBS-scholen gebruiken systematische dataverzameling
over gewenst en ongewenst gedrag om gedragsproblemen
schoolbreed te signaleren en hier effectieve oplossingen voor
te vinden. Hiertoe worden gedragsincidenten en bewijzen voor
gewenst gedrag zoals beloningskaardes, geregistreerd door het
hele schoolteam, op alle locaties en centraal verwerkt. Een ana-

lyse van de gegevens levert periodieke informatie op over welk
gedrag, van wie, waar, op welk tijdstip versterking behoeft. Om
na te gaan hoe het betreffende gedrag het beste positief kan

3. Hoe waarderen en belonen we het gewenste gedrag?

4. Hoe corrigeren

we het ongewenste gedrag?

5. Hoe minimaliseren we de aandacht voor het ongewenste gedrag?

Afhankelijk van het antwoord op deze vragen zet de school gericht interventies in voor alle leerlingen (niveau 1), interventies
voor risicoleerlingen (niveau 2) of interventies voor leerlingen
met een geïndiceerde zofgvruag (niveau 3).
Om een kwalitatief hoogstaande uitvoering van SWPBS te
kunnen garanderen, wordt tijdens en na de implementatie van

in om het ongewenste gedrag te

SWPBS op verschillende manieren aandacht besteed aan kwaliteit en borging. Systematische data-verzameling heeft ook in dit
verband een belangrijke functie. Door data te verzamelen over

2. Welk gedrag leren we aan om het gewenste gedrag te verster-

de mate van implementatie van SWPBS, krijgt een school zicht
op waar haar 'SWPBS-krachten' liggen en waar de aanpak nog

worden beïnvloed, stelt het PBS+eam zichzelf systematisch de
volgende vragen:
1. Wat zetten we preventief
voerkomen?
ken?

kan worden aangescherpt. Om de borging van SWPBS binnen

g
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scholen te bevorderen wordt bovendien een systeem voor certi-

ficering van scholen ontworpen.

medewerkers van de school zich bereid tonen om hun aandacht
tijdens de lesdag systematisch te verleggen van probleemgedrag

naar gewenst gedrag. Ook vraagt SWPBS van leraren dat zij
probleemgedrag van individuele leerlingen leren vertalen naar

5. Er is sprake vqn PARTNERSCHAP MET OUDERS
en sumenwerking met de keten
De positieve benadering die SWPBS kenmerkt, wordt ook benut om ouders te betrekken bij het onderwijs van hun kind. De
school ontwikkelt manieren om vanuit gezamenlijke waarden
en verwachtingen een goede werkrelatie met de ouders op te
bouwen. Een werkrelatie, die bijdraagt aan een gunstige ontwikkeling van hun kind. Ouders en school kunnen dezelfde
waarden delen en vanuit dezelfde principes naar kinderen gedragsverwachtingen formulercn. Zo kan thuis en school voor
kinderen eenzelfde leeromgeving bieden. De samenwerking

In het algemeen zal in het eerstejaar de nadruk gelegd worden
op het inventariseren en systematisch inrichten van het groene
deel van de piramide, dus de nadruk op wat goed is voor alle
leerlingen en wat het pedagogisch klimaat en de leerresultaten kan versterken. Vervolgens wordt er in de volgende jaren
verder gebouwd aan de piramide: groen wordt versterkt en de
interventies op groen worden voor risicoleerlingen op geel en
rood geTntensiveerd.
Deze verschuiving in aandacht en de systematische manier van

met ouders kan worden vormgegeven door ouderavonden te organiseren om hen te informeren over de waarden die hun kind

werken die SWPBS met zich meebrengt vraagt veel van medewerkers. Om die reden is voldoende draagvlak bij aanvang van

op school leert. Tijdens deze avonden wordt samen nagedacht
over mogelijkheden om het positieve gedrag van hun kind ook
thuis te stimuleren. Daarnaast besteden SWPBS-scholen in de
dagelijkse omgang met alle ouders veel aandacht aan het actief opbouwen en onderhouden van een positief contact. Zo is

het implementatietraject dan ook een belangrijke voorwaarde

het standaard bij de gele en rode interventies dat ouders dage-

lijks geïnformeerd worden over hoe de schooldag is verlopen
en kunnen ouders naar school aangeven hoe het thuis is verlopen na schooltijd.

SWPBS-scholen hebben de Jeugdzorg' in huis. Een vaste medewerker vanjeugdzorg is lid van het PBS+eam van de school.
Htj of zt¡ kent de aanpak en uitgangspunten van SWPBS, bij-

voorbeeld vanuit een professionele betrokkenheid brj PMTO
(Parent Management Training Oregon) of Triple P (Positief Pedagogisch Programma). Wanneer een leerling opvalt door gedrag, volgt het PBS-team die leerling op de voet. Dit maakt het
mogelijk om snel zorg op maat in gang te zetten. Doordat de
jeugdzorgmedewerker in het PBS{eam zit,

blijft de school op

schoolbrede gedragsvraagstukken.

voor succes.

Het implementatietraject wordt gedragen door het PBS-team.
In het PBS+eam (ook wel gedragsteam genoemd) zijn alle geledingen uit de school vertegenwoordigd, zoals de directie, het
zorgteam, het schoolteam, externe hulpverleners, ouders en in
sommige gevallen ook leerlingen. Het PBS-team wordt geleid

door een voorzitter, er is een medewerker verantwoordelijk
voor de data (de datamanager) en bij de vaste besprekingen, die
meestal eens in de twee weken plaatsvinden, is er een vaste notulant. Het PBS-team wordt begeleid door een externe SWPBScoach. Dit is een ervaren integrale schoolontwikkelaar met expertise op het gebied van SWPBS.
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Beginnen rnet een schoolbredebenadering van
gedrag vraagt om. .
.

deelde) kernwaarden
, ,,t de praktiik van alledag weten we dat on'
ILJ gewenst gedrag vaak aanleiding is tot handelingsverlegenheid bii de leerkracht.'Erwin
vraagt voortdurend aandacht, wat op míi als
leerkracht heel dwingend overkomt. Hoe moet
ík daarmee omgaan?i Leerkrachten kunnen
veelal het ongewenste gedrag goed benoemen,
maar het formuleren van het gewenste gedrag
is lastíger. Hoe ziet het gewenste gedrag dat
wijvan onze leerlingen vragen er eigenliik uit?
En zijn we het daarover eens als team? Welke
kernwaarden delen wii met elkaar? Dit is één
van de sleutelvragen die een team beantwoordt
wanneer zij besluít om voor een schoolbrede
aanpak van gedragsproblemen te kiezen.

gedrag? Kunnen wij als leraar de gewenste pedagogische on-

dersteuning bieden of moeten wij bijleren? Wat zien wij eigenlijk in onze school aan gedragsproblemen? Wat voor gedrag,
op welke plaats, op welk tijdstip, hoe vaak?

Teambreile inventarisatie en discussie
Bij

de

identificatie van gewenst gedrag is het belangrijk dat het hele

schoolteam een eenduidige pedagogische benadering van de leer-

lingen zoekt. Met het gehele team bedoelen we iedereen die binnen school met leerlingen contact heeft en de leerlingen zo nodig
aanspreekt op hun gedrag. Voor het vaststellen van gedragsverwachtingen is een discussie in teamverband over waarden die de
school centraal stelt essentieel. De kernwaarden zijn immers richtinggevend voor het gewenste gedrag. In een discussie over kernwaarden komen vragen aan bod als: 'Wat vinden we als school belangrijk gelijkwaardigheid, respect of solidariteit (of andere waarden)?'. Het schoolteam kiest

Een schoolbrede benqdering van gedrag
Onder een schoolbrede benadering van gedrag verstaan we een
door het team geplande aanpak om voor alle leerlingen op de
verschillende locaties in school goed gedrag effectief te bevorderen. Daarvoor is het nodig dat het team weet welk gedragze

als (on)gewenst ziet. Een tweede stap is dat een team effectieve
middelen inzet om gewenst gedrag te bevorderen. En natuur-

uiteinde{k

3 a 4 waarden die voor

het

overgrote deel van het team gedragen wordt. Een hulpmiddel bij
de teamdiscussie om de kernwaarden te bepalen is het 'Waarden
en Normenspel' (Gerrickens, P. e.a., 2003). De vervolgstap is om
de kernwaarden te vertalen naar concreet gedrag. Het is wenselijk

dat iedereen binnen de school deze concrete gedragsverwachtingen op dezelfde wijze hanteert. Dit voorkomt verwarring bij leerlingen en biedt hen de mogelijkheid om goed gedrag in de klas of
gemeenschappehjke ruimtes te laten zien. Daarnaast is een der-

lijk ook om betekenisvolle

gelijke discussie ook bedoeld om zicht te krijgen op welke punten
de aanpak van gedrag in school verbeterd kan worden. Waar, op

daarvan regels aan te scherpen

welke momenten en in welke mate zijn er gedragsovertredingen
en van welke aardzijn deze? Gaat het om gebrek aan respect-voor
anderen of om onzorgvuldig gebruik van materialen? Dat wat in

consequenties te laten volgen bij gedragsovertredingen. Een derde stap is dat scholen gegevens verzamelen over de gedragsaanpak en de uitkomsten om op basis

ofbij te stellen.

het klaslokaal een incident

Het schoolteqm vraagt zich gezamenlijk af:
Wat is op onze school wenselijk gedrag?Welk gedrag tolereren we niet op onze school? Past onze huidige methodiek voor
sociaal-emotionele ontwikkeling bij onze specifieke leerlingpopulatie? Willen wij gebruik maken van een gestructureerde
interventiemethodiek gebaseerd op het stimuleren van goed

lijkt,

kan

bij schoolbrede inventarisatie

een veel groter probleem zijn ofjuist niet.

Hoe bepaalt een school haar waarden?
Iedere school, iedere leerkracht wil haar leerlingen bepaalde waarden meegeven. Een waarde is iets dat we van belang
vinden, het geeft sturing aan het handelen.

Í,*
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Het vaststelleî van gezamenlijk gedragen waarden in het
team is een belangrijke stap. Als een schoolteam het eens is
over de waarden die zij leerlingen wil meegeven, dan wordt
het makkelijker om die waarden te vertalen naar de praktijk

gezamenlijk formuleren van gewenst gedrag en lessen daarover.
Leerkrachten tonen ook in het team dat ze goed gedrag opmerken en collega's daarvoor complimenteren. Dat lijkt vanzelf-

en ze op leerlingen over te dragen'.

minder vaak. De wijze waarop teamleden met elkaar omgaan
kan al een spiegel zijn voor de wijze waarop teamleden positie-

De waardenkaartjes van het 'Waarden en Normenspel' kun-

nen hierbij uitstekend worden gebruikt. Iedere leerkracht
kiest eerst individueel 6 kernwaarden die hij of zij van beIang vindt in het contact met elkaar. Vervolgens bespreken

ve ondersteuning bieden voor gewenst gedrag. De directie

leerkrachten op subgroepniveau hun motivatie voor de gekozen waarden. Daarna bespreekt men Welke waarden komen

de regels houden. Echter, complimenten en bijbehorende feed-

vooral naar voren? Wat vinden we het meest belangrijk in de
omgang met elkaar? De vervolgstap is dat iedere subgroep
op basis van de waarden, 3 kernwaarden kiest die ze van
groot belang acht om leerlingen mee te geven in de tijd dat ze
op school zitten.De waarden van de verschillende subgroepen worden plenair met elkaar vergeleken en men kiest als
team de 3 kernwaarden die het meest zijn gekozen.

Inzet

ffictieve middelen

Gedragsverwachtingen zijn het meest effectief indien ze concreet, duidelijk, positief en bondig zijn geformuleerd. Zo werkt
een school aan eenduidigheid t.a.v. gewenst gedrag binnen de
school. Mag de leerling op de speelplaats hollen, springen en
gillen; in de klas gelden weer andere re-

gels.Zo ook voor de hal, de fietsenstalling, de toiletblokken of de gymzaal. Dat
klinkt simpel. Maar sluitende afspraken
binnen het team te maken deze gedragsverwachtingen na te (laten) leven houdt

ook

in dat er

gedrag in rollenspelen zijn hulpmiddelen om goed gedrag aan te

leren aan de leerlingen. Belangrijk daarbij is dat verwachtingen
positief geformuleerd worden: dat dwingt het team goed na te
denken over gewenst gedrag. Het belang dat de afspraken over
de gedragsverwachtingen schoolbreed gelden zal duidelijk zijn:
alleen op die manier wordt leerlingen op een eenduidige en consistente manier geleerd wat gewenst gedrag is. Juist ook buiten
het klaslokaal maar ook van jaar tot jaar: een doorgaande lijn.
Een effectieve schoolbrede aanpak van gedrag stopt niet bij het

ofhet

gedragsteam kan hier een voortrekkersrol in aannemen. Ook in
de groep is het al snel vanzelfsprekend dat leerlingen zich aan

back houden leerlingen alert op de regels en zorgen voor een
positief klas- en schoolklimaat. Bovendien zorgt een positieve
context ervoor dat leerlingen meer vatbaar zijn voor commentaar over gedrag wat minder wenselijk is. Ten slotte kan in een
groep met aandacht voor gewenst gedrag pas effectief onderwijs plaats vinden, zonder verstoringen.

Verschillende behoeften van leerlingen en een
doorgaande leerlijn in gewenst gedrøg
Maar zelfs bij optimale positieve aandacht zullen er leerlingen
zijn die wat extra's nodig hebben om goed gedrag te tonen. De
schoolbrede positieve gedragsondersteuning sluit daarbij aan
door drie groepen leerlingen te onderscheiden. Het overgrote
deel van de leerlingen (15-807o) heeft voldoende aan expliciete
gedragslessen en positieve feedback. Een

Bij de identificatie
varlr ge\^/efrst gedrag is
het belangrtik dat het
hele schooltealal eerr
éénduidige benaderimg
van de leerlingen zoekt

compromissen gesloten
moeten worden. Immers, voor wat het
ene teamlid als acceptabel gedrag beschouwt, is dat voor een ander teamlid
wellicht niet.
Het samen met leerlingen bedenken van voorbeelden van gewenst gedrag voor elk van die locaties en oefenen van gewenst

'fl'r]þ,

sprekend maar in de praktijk gebeurt het complimenteren toch

tweede groep krijgt wat extra groepsge-

wijze ondersteuning. Bijvoorbeeld op
gebied van sociale vaardigheden, samen
werken of spelen, conflict oplossen, omgaan met boosheid en teleurstelling. Ook
heeft deze groep soms aparte werkplaatsen of werkschema's. Deze tweede groep

omvat I0-157o van de leerlingen. Ten
slotte is er een groep (5-I0Vo) die niet genoeg heeft aan de groepsgewijze ondersteuning maar intensieve individuele ondersteuning nodig heeft. Voor deze leerlingen

wordt nagedacht over een individuele aanpak, een aangepaste
strategie. De doelmatigheid van deze exfta inspanning wordt
vergroot door een schoolbrede benadering die oog heeft voor
alle leerlingen. Want uit onderzoek is bekend dat leerlingen met
gedragsproblemen minder ongewenst gedrag tonen in een positieve en ondersteunende omgeving dan in een omgeving gekenmerkt door straffen en andere vormen van negatieve aandacht.
Voor deze groep leerlingen worden plannen bij voorkeur in samenwerking met ouders opgesteld en uitgevoerd.
Een schoolbrede benadering van gewenst gedrag naar deze drie
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niveaus levert handvatten om in het team meer met elkaar te ex-

pliciteren wat we verwachten van kinderen in de verschillende
leeftijdsfasen. En daarmee te werken aan de doorgaande leerlijn
in het basisonderwijs in gewenst gedrag. Bij welk gedrag wordt
extra groepsgewijze ondersteuning voor een groep 2 leerling
als noodzakelijk beschouwd, en hoe zit dat voor hetzelfde gedrag bij een groep 5 leerling? Door in de verschillende groepen gedragsverwachtingen te expliciteren maar ook aan te leren middels gedragslessen en dit te bekrachtigen kan een school
accenten aanbrengen rondom de doorgaande leerlijn. Door de

verwachtingen per jaar op elkaar te laten aansluiten, elk jaar
stapsgewijs hogere eisen te stellen aan gewenst gedrag van leerlingen, dagen we kinderen uit tot meer verantwoordelijkheid en
autonomie in hun gedragsontwikkeling maar bieden we ook een

dat doen, hoe vaak, en hoe komen de bevindingen vanuit deze
gedragsgroep weer terug in het team? Een schoolbrede benadering van gedrag vraagt daarnaast om consensus, openheid en
samenwerking. Leerkrachten werken samen met intern begeleiders en leidinggevenden aan het vormgeven van onderwijs
in gewenst gedrag, het uitwisselen van ervaringen, en het nemen van beslissingen rond gedragsregels, beloningen en sancties. Recent onderzoek (Noell & Gansle, 2009) en ervaringen
rond het opzetten van een schoolbrede positieve gedragsondersteuning komt tot een aantal aanbevelingen.
Allereerst heeft invoering van een schoolbrede benadering alleen kans van slagen als dit punt voldoende prioriteit

krijgl

een

ondersteunende context daarvoor.

plaats in de top drie prioriteiten. Ook is het noodzakelijk dat de
leidinggevende in school initiatief toont en actief betrokken en
enthousiast is. Immers, het gezamenlijk formuleren en uitvoe-

Monitoring

ren van een gedragsaanpak die aansluit bij de pedagogische visie van de school kost tijd en gaat gepaard met veranderingen

Bij een schoolbrede benadering hoort ook dat schoolbreed

binnen de school.

wordt nagegaan wat het effect is van de gedragsverwachtingen
en dat waar nodig regels worden aangescherpt zodat iedereen

Omdat het gaat om een structurele en duurzame inbedding van
gedrag in de leerlijnen van de school is het wenselijk dat een
commissie, een stuurgroep benoemd wordt. Die stuurgroep
start met de schoolbrede aanpak, coördineert daarbij de on-

zicheraankan houden. Dat vraagt allereerst dat er relevante gegevens verzameld worden. Voor elk leerjaar, voor afzonderlijke

locaties binnen de school, en voor de drie afzonderlijke groepen. De gegevens vormen de basis om te beslissen waar aanscherping van regels of toezicht nodig is.

Net als bij leerlingvolgsystemen kan het
systematisch verzamelen van gedragsgegevens een informatief middel zijn om
het effect van de schoolaanpak in de ver-

schillende groepen na te gaan. Met die
gegevens worden regels bijgesteld om zo
beter tegemoet te komen aan de behoefte
aan ondersteuning van leeftijds- of leer-

dersteuning, en houdt de voortgang bij. Voor de implementatie
moet ongeveer rekening worden gehouden met een traject van
3 jaar. Hierbij is rol van een stuurgroep
of gedragsteam essentieel. Belangrijk is

Een schoolbrede

benadering van
gedrag vraaslt orar
eerr goede inbedding
in de orgaraisatie
etl stmctuur vara de
school

linggroepen. Belangrijk voor deze mo-

nitoring is dat het weinig arbeidsintensief is. Dat vraagt om
beschikbaarheid van checklists en monitoringsinstrumenten.

dat de beginsituatie goed in kaart wordt
gebracht. Dit omvat behoeften van de betrokkenen, (on)gunstige condities, het inventariseren (en waar nodig werken aan
voldoende) draagvlak, en een beeld van
de gedragsproblemen in school. Door het

team geformuleerde prioriteiten en concrete doelstellingen zijn het uitgangspunt
voor het plan van aanpak. Dat plan voorziet waar nodig in deelname aan een trainingsprogramma voor alle betrokkenen bin-

(Golly, Sprague, 2009)

nen de school. Daaronder valt ook de manier waarop gegevens
over gedrag en gedragsovertreding worden bijgehouden als mede de wijze waarop besluitvorming op basis van de gegevens

Schoolbrede benadering vsn gedrag in de praktiik

gaat plaatsvinden.

Een schoolbrede benadering van gedrag vraagt om een goede
inbedding in de organisatie en structuur van de school: er moet
tijd zijn om met het team kernwaarden te bespreken. Ook moe-

ten er procedures zijn rond het verzamelen en analyseren van
gegevens en op basis daarvan beslissingen te nemen. Wie gaan

Wat doet het gedragsteamlstuurgroep precies?
Het gedragsteam fungeert als monitor rondom de implementatie van de gedragsverwachtingen. Het gedragsteam heeft
colleeen voortrekkersrol en is een aanspreekpunt voor alle
afspiegeis
ga's, ouders en ondersteuners. Het gedragsteam
++
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ling van het team, door een combinatie van directie, IB'ers
en bouwcoördinatoren. Ook leerkrachten, OOP'ers en ou-

Een derile valkuil is dat de gezamenlijke verantwoordelijkheid
ten aanzien van gedragsproblemen niet wordt gevoeld. Als dat

Wil

het gedragsteam optimaal functioneren is het van groot be-

het geval is kan het zijn dat de meningen over de aanpak van
gedrag teveel uiteenlopen, of het belang van een (meer preven-

lang dat er vanuit de leidinggevende faciliteiten worden ge-

tieve) gedragsaanpak voor alle leerlingen niet gedeeld wordt.

boden in de vorm van tijd en middelen.

beide gevallen vormt dit een ongunstige conditie om effectief
schoolbreed te werken aan gedrag.

ders zouden deel van het gedragsteam kunnen uitmaken.

Voordelen en valkuilen
Een schoolbrede benadering van gewenst gedrag leidt tot een
duurzame ontwikkeling van het hele schoolsysteem. Juist doordat er op alle niveaus en in samenhang met elkaar gewerkt wordt
aan verbetering van de onderwijscontext. Een ander voordeel is

dat de gezamenlijke verantwoordelijkheid toeneemt. Het team
wordt sterker, juist wanneerje het met elkaar hebt over dit onderwerp. Ten slotte, leerlingen (en hun prestaties) zijn gebaat bij een
veilige, voorspelbare en positieve leeromgeving. Onderzoek naar
effecten van de schoolbrede positieve gedragsbenadering toont

In

Het zaI duidelijk zijn dat het schoolbreed werken aan gedrag,
meer dan het schoolbreed werken aan rekenen en taal, veel
vraagt van een team. Maar schoolbreed werken aan gewenst
gedrag kan veel betekenen voor leerlingen, juist voor de meest
kwetsbare. Zij gedijen beter bij een ondersteunend en positief
schoolklimaat. Ook kan de focus op gewenst gedrag schoolbreed bijdragen aan een effectief onderwijsklimaat binnen de
school, zowel voor teamleden als voor leerlingen. Schoolbreed
werken aan gedrag betekent dat zowel de organisatie als de
teamleden moeten investeren voordat zij kunnen oogsten.

dat er een positief schoolklimaat ontstaat waarin leerlingen zich

optimaal kunnen ontwikkelen. (Muscott en collega's 2004).
Maar een schoolbrede aanpak van gedrag is geen sinecure. In
de Amerikaanse praktijkgids voor het omgaan met uitdagend
gedrag van basisschoolleerlingen (Epstein en collega's 2008)

wordt stilgestaan bij een aantal valkuilen bij een schoolbrede
benadering.

Een eerste valkuil is dat er onvoldoende ervaring is met een
schoolbrede aanpak. Teams en individuele leerkrachten schrikken terug voor de schoolbrede aanpak. Er heerst innovatiemoeheid en frustratie over eerdere mislukkingen. Een concrete tegenwerping kan dan zijn: 'Ons team krijg je rondom dit onderwerp nooit op een lijn.' Het zal duidelijk z1n dat veel onenigheid binnen het team over de te volgen lijn niet bevorderlijk is
voor kinderen. Deze tegenwerping ontslaat teamleden dan ook
niet van hun verplichting een goed pedagogisch klimaat in de
school te creeren. Invoering van de schoolbrede aanpak heeft
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Onderzoekop 40 scholen toont aan dat niet alles
SWPBS genoemd rnag worden

Ge drqgsinterventi€s:

watdoenwe endoerl
wehetgoede?
ln dit artikel willen we ervoor pleiten om dat
I wat scholen al doen in het kader van om-

ken in scholen geminimaliseerd kunnen worden (Newton et al.,

gaan met gedragsvraagstukken in de school,
te positioneren binnen het gedachtegoed
van School Wide Positíve Behavior Support.
De píramíde als kader staat hierin centraal.
Daarnaast willen we ook graag dat scholen
hun interventies beoordelen op werkzaamheid; hoeveel procent van de leerlingen
bereiken we met bepaalde interventie. Dat
betekent dat we op school interventies voor
gedragsvraagstukken onderscheiden voor alle
leerlingen (de zogenaamde groene interventies), voor een rísicogroep leerlingen (de gele
interventies) en voor zorgleerlingen (de rode
interventies).

Als we starten bij de interventies op groen in de piramide

2008).
(=

onderaan), zijn er een aantal maatregelen dat een team moet
vormgeven.

Allereerst moet er aandacht zijn voor preventieve maatregelen.
Zokan bijvoorbeeld de school zo ingericht en de dag zo geoÍganiseerd worden dat bepaald probleemgedrag niet kan voorkomen (bijvoorbeeld in alle gangen kan gemakkelijk toezicht
worden gehouden, de onder- en bovenbouw hebben afzonderlijk
pave). Maar als zich situaties kunnen voordoen in de school,
dan moeten leerlingen ook weten hoe ze zich hierin hebben
te gedragen (de gedragsverwachtingen) en moet dit hen expliciet aangeleerd en geoefend worden zodat ook op deze manier
gedragsproblemen kunnen worden voorkomen. Een maatregel
kan dan bestaan uit het aanbieden van een les hoe men zich respectvol gedraagt op het schoolplein (bijv. achteraan sluiten in de
rij voor de glijbaan) ofin de rookhoek (bijv. peuken in de bak)

Natuurlijk moet gedrag dat gewenst

Interventies in

de

piramide

en dus verwacht wordt, ook
gewaardeerd/ beloond worden. Een schoolteam moet afspra-

ken maken over hoe

Allereerst is het van belang om stil te staan bij wat interventies eigenlijk zijn binnen een SWPBS-school. Wij formuleren
het als volgt:
Een SWPBS-interventie is een specifieke set van maatregelen, komend vanuit de door de school geþrmuleerde waarden en de daarbij behorende gedragsverwachtingen, Deze

maatregelen zijn afgestemd op elkaar én op de omgevíng
waarbinnen de interventie plaatsvindt.
Binnen SWPBS worden een aantal interventies benoemd, die
er op een positieve manier aan bijdragen dat gedragsvraagstuk-

zij dezewaardering systematisch

laten zien

naar hun leerlingen. Zokanhet feit dat de aula steeds schoner is

na de pauze leiden tot een waarderingssysteem met muziek in

VMBO-school. Ook kunnen
leerlingen waarderingen krijgen voor hun taakgerichte gedrag
tijdens zelfstandig werken in de vorm van smileys.
Gedrag dat echter niet gewenst wordt, moet als schoolteam gede school tijdens de pauzes op een

minimaliseerd worden; dat betekent juist dat er zo min mogelijk aandacht voor de docenten moet zijn voor dit gedrag. Een
goed voorbeeld is juist het meisje negeren dat niet aan het werk
gaat, maaf het meisje wat er net voor zit een compliment te geven omdat ze zohard aan het werk is, ondanks alle drukte.
En als laatste, als gedrag niet acceptabel is, moet het, persoons-

'p'#
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onafhankelijk gecorrigeerd worden. Leerlingen moeten op

de resultaten uit dit onderzoek en bespreken aandachtspunten

voorhand weten wat het gevolg is als ze niet voldoen aan de gedragsverwachtingen. Het is een interventie die weinig tijd moet

het positioneren van interventies binnen de piramide.

kosten, juist omdat we zoveel mogelijk aandacht willen houden

Illustratie van de huidige onderwijspraktijk: het

voor positieve bejegening, de effectieve instructie- en leertijd
zo veel mogelijk willen optimaliseren en het concrete negatieve
gedrag willen minimaliseren.
Als we het dus belangrijk vinden om een gedragsvraagstuk op

40-scholenonderzoek
In het najaar van20l0 is aan studenten Gedragsspecialist (Mas-

een bepaalde plek in de school op te lossen dan moet de school

stens enigejaren, als leraren werkzaam in hetbasis-, voortgezet,

een interventie vormgeven waarin zowel over organisatorische

MBO, en speciaal onderwijs.
De exacte vraag was:

maatregelen, het aanleren en oefenen, het belonen, als ook het
omgaan met niet-gewenst gedrag afspraken met het hele team

zijn gemaakt.

in

ter Special Educational Need$ gevraagd om de huidige situatie
op hun scholen weer te geven. Deze studenten zijn allen, min-

Geef de huidige situatie weer: Welke interventie(s) worden
er bij jou op school ingezet op 1" (groene) ,2" (gele) en 3" (ro-

Op het gele niveau (= midden) moeten we eenzelfde set van maat-

de) niveau?

regelen vorm geven, als op groen, die echter een intensievere leer-

Worden er meerdere interventies ingezetper niveau dan ook
per interventie aangeven:

ervaring biedt voor de leerlingen (en niet de docenten veel meer
tijd kost) en meer leerrendement oplevert. Hierbij wordt uitdruk-

kelijk ingezet op zelf-monitoring principes en veel meer leerervaringen op een dag. Gele interventies zijn in principe tijdelijk
(maximaal 6 weken). Gele interventies zijn niet leerling-speci-

Voor wie zljn deze bedoeld?
Om hoeveel kinderen gaat het dan?
Wat is het percentage van die groep(je$ met die interventie
t.o.v. de totaalpopulatie school?

fiek. Een goed voorbeeld is de Check In-Check Out interventie
(Crone, Horner & Hawken, 2004) waarbij iedere dag een nieuwe
dag is waarbij een leerling welkom wordt geheten, een leerling

De studenten plaatsten alle interventies die zij geïnventariseerd
hebben op hun scholen op de niveaus groen-geel-rood in de

ieder uur de mogelijkheid krijgt om waardering te krijgen voor
verwacht gedrag (bijvoorbeeld het doelgedrag kan zijn: respectvol met je medeleerlingen omgaan) en waarbij in de Check-out op

SWPBS-piramide. In totaal werden er gegevens van 54 scholen

het eind van de schooldag kort geövalueerd wordt hoe het gegaarr

is die dag. De evaluatie gaat schriftelijk mee naar huis voor de
ouders. Het hele team is op de hoogte van de interventie en weet
welke leerlingendeze ondersteuning op geel krijgen.
Op het rode niveau (= bovenaan) zetten we in op gedragsinterventies die nog steeds de karakteristieken hebben, zoals op groen
beschreven, met als verschil dat een leerling veel meer ondersteu-

ning krijgt vanuit het schoolte am, eî er gezamenlijk met ouders en
professionals van externe instanties (ambulante begeleiding cluster 4, jeugdzorgmedewerker) wordt gewerkt aan het behalen van
de doelen.

aangeleverd (basis-, voortgezet en speciaal onderwijs). Op basis
van de bruikbaarheid en onderlinge vergelijkbaarheid worden in

dit artikel de resultaten van 40 basisscholen gepresenteerd.
Om een indruk te geven van hoe een school deze interventies in
de piramide kwalitatief ingekleurd heeft, geven we hieronder een
voorbeeld afkomstig uit het onderzoek. De drie niveaus, bewust
hier weergegeven in de drie afzonderlijke driehoeken,lafen zien
dat groen feitelijk de basis vormt voor alle leerlingen, de gehele
school. Het gaat om interventies op de drie niveaus die volgens
onderzoek werkzaam ztillen zijnleffect sorteren voor gemiddeld
85 7a en5-1070 enI-S%o procentvan de leerlingen. In onderstaand

voorbeeld betekent dit dat voor l00Va vande leerlingen interventies uithet groene blok wordt aangeboden endatS'|Vo van de leer-

lingen daarvan profiteert. Profiteren wil zeggen er ook voldoende aan heeft, er baat bij heeft. Yoor 1070 is t¡deluk een gerichter

Gedragsinterventies van Nederlandse scholen in de
SWPBS-piramide
In deze paragraaf wordt

aan de hand van een pilot-studie: fler
40-scholenonderzoek (Van Meersbergen & Blonk,2010) een illustratie gegeven van de huidige onderwijspraktijk op een aan-

tal scholen in Nederland. We plaatsen enkele kanttekeningen bij

'ge,

aanbod nodig uit het gele blok. Voor slechts 3 7o,

ditbeîeft

een

kleine groep van 18 leerlingen op een totaal van 600, is er een
specifiek en individueel aanbod ontwikkeld in het rode blok.
Deze pilot-studie toont de variatie in alle bestaande en vaak
al bewezen goede onderwijspraktijken in Nederland. Uit het
voorbeeld moge duidelijk worden dat er sprake kan zijn van
tientallen verschillende activiteiten die zijn vormgegeven in de
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Figuur

l.

Voorbeeld toepassing interventies en plaatsing in de SWPBS-Piramide van een Po-school
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l,eerstol' o¡.r intlivitirreel niveatr aanhicdcn
-aarr¡rasscn lcsslol'
-lììceÍ rnorììcnlerr van ontsl¡anninu vtxrr cnkele ìeerlin{
ttrssen tlc Icssen drxlr
-

(Korte typering: school op het platteland met 600 leerlíngen waarvan meer
dan 90

Vo

de Nederlandse

-leerkrachtbegcleitling

nationaliteit

-arnbLrlanl heseleider'¡extenrc beceleitler inzctten

-rrcsptekkert kintl. outlcts. kla.

bezit. Er is sprake van het zogenaamde

-atlv ies cxtern deskunilise:
'FSclrool maatsclrappclijk werl.: in uroepsverbalrd. ()- l l.i.
'¡lrsvt.lr0ìoucllpraklt-ik: celì illì ceil

basistoezicht d.w,z. deze basisschool
heeft het vertrouwen van de Inspectie
vcLn

het Ondenvijs. Er vindt in principe

voor de periode van één jaar geen ver-sova-training 7-8

der toezicht plaats. De inspectie heeft

jarigen

l0o/,

-Sova-training 4-5-6 jarigen, is in ontwikkeling
-HP (Handelingsplannen)
-SVIB (school video interactie-begeleiding)
-beloningssysteem
Jeerling-bespreking
-Plusgroep: Kinderen met een hoge intelligentie zitten één
ochtend in de week in de Plusgroep. Zij krijgen
vervolgopdrachten om in de klas aan te werken

geen aanwijzingen dat er belangrijke
tekortkomingen zijn in de kwaliteit van
het onderwijs).

-Waarulen en normen bespreken en herhalen

-Dc lO-rer¡els. voor lret respectvol omgaan met elkaar
opstellen en hangen rn dc verschillentlc ruiurtes
Pcstprotocol
-Methoderpro.jecten: "Niet zó. nraar zó!" en
Ovcr se"ksrrclu cn relalio¡telc vonttirte
-gebrLrik van Rollcnspelen
-Coöpcratievc werkvon¡en
-

-

be

lon i ngssystec rn

-allc leerkraohten sr¡rveilleren
-Grocpsbcsprekinq. leerlin-q-bespreking. rlagboek
-SCOL als LVS op SEo
-Lcefìsti.¡l als rnethodc SEo

scholen. Zo worden in de 40 scholen 8 verschillende methoden
voor sociale en emotionele ontwikkeling en 4 keer projecten
genoemd die voor alle leerlingen worden aangeboden. Er worden in totaal 6 verschillende leerlingvolgsystemen op sociaalemotionele ontwikkeling genoemd. Regels met betrekking tot

sociaal gedrag voor de klas en de hele school zijn er overal.
Slechts enkele scholen hanteren echter een beperkt aantal van
2 tot 4 kapstokregels die gebaseerd zijn op gedeelde waarden.
Veel scholen hebben een eigen pestprotocol opgesteld en werken daarnaast met een dagelijkse individuele benadering zoals
die van het zogeheten 'zonnede van de dag' (groen).
Voor kleinere groepjes met aanvullende onderwrjsbehoeften worden 12 verschillende programma's of spellen genoemd
(geel). Voor individuele (zorg)leerlingen worden nog eens 12
verschillende behandel- of begeleidingsaanpakken genoemd
(rood). Ook wordt vaak een vorm van rugzakbegeleiding door

87o/o

een gedragsspecialist, IB-er, AB-er, RT-er of hulp door externe

instanties genoemd.

Om nu te kijken wie er gebruik maakt van de genoemde interventies, is ook gevraagd om in een percentage aan te geven
voor hoeveel procent van de leerlingen de interventie bedoeld
was. Dit

te

lijkt

een eenvoudige, maar bleek een zeer lastige vraag

Voor 26 scholen was onvoldoende duidelijk hoe deze
percentages moesten worden berekend; het was niet bekend
voor wie de interventies waren bedoeld. Slechts 14 studenten
zijn erin geslaagd de gevraagde percentages te benoemen voor
zr1n.

hun school. De resultaten voor deze 14 scholen zijn opgeteld
en daarna gedeeld door 14. Hierdoor kon er een gemiddelde
berekend worden over de inzet van interventies voor de basisschoolleerlingen op de drie niveaus van de piramide. Ook is de
variatie binnen de niveaus voor die 14 scholen weergegeven. Zo
kan men zien dat er een school is die voor 337o van hun leerlin-
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gen extra groepsinterventies (de gele) inzet, maar ook dat een
school voor slechts 2Vo van de kinderen een groepsinterventie

inzet. Omdat er per school meerdere interventies voor wisselende aantallen leerlingen werden genoemd komt het totaal niet
exact op 1007o uit. (ZieTabel l).

Kanttekeningen bij
SWPBS-piramide

de

bl¡kt

dat de leraren zelf onvoldoende zicht hebben op wat

-

grens

-

geel- grens

-

rood

komt of weer kan wijzigen na een volgend meetmoment.
7. Er is ook regelmatig in kaart gebracht wat er (extra) op het
gebied van leerontwikkeling qua interventies wordt ingezet (bv.

op leesbegeleiding: Connect -lezen en Ralfi, en extra taaltraining voor leerlingen met een flinke taalachterstand).

ker be cool-kwartet', de 'Eigenwijsjes' of het werken met 'Kids'

Doen we het goede?

Skills'. Wanneer de schoolleiding met het schoolteam duidelijk
kan omschrijven met welke doelstelling een bepaalde interventie,
misschien t¡del¡k, wordt ingezet is het wellicht te verdedigen dat

Zoals hierboven is aangegeven bij het pilot-onderzoek, worden
veel activiteiten uitgezet in de school rondom gedragsvraag-

dezelfde interventie, met minder of meer ondersteuning in de drie

verschillende niveaus kan worden ingezet.
2.Deze groep leraren definieert meestal iets pas als zijnde een

interventie als het 'groot' is: lessen, een lessenserie, een programma of methodiek voor sociaal-emotionele ontwikkeling,
een (faalangst-)training of een gedragsbehandeling.
3. Een minderheid van de leraren benoemde onvoldoende concreet het eigen alledaagse pedagogische handelen dat bestemd
is voor alle leerlingen. In tabel 2 worden voorbeelden (dus niet
volledig) genoemd van basaal, 'groen' pedagogisch handelen,
gekoppeld aan de indeling van maatregelen die Newton et al.
(2008) noemen om te komen tot een SWPBS-interventie.
4. De leraar benoemt regelmatig procedures (bij schorsing van
een leerling, een pestprotocol, doorverw1zingnaar een externe
instantie).

stukken en sociaal-emotionele ontwikkeling. Vaak is echter
niet voor iedereen duidelijk wat er zoal allemaal gebeurt op
de school.

De SWPBS-piramide vraagt van scholen om een gestructureerd, gedifferentieerd aanbod vorm te geven voor gedragsvraagstukken in de school. Het groene aanbod voor iedereen
moet ertoe leiden dat meer dan 807o van de leerlingen hieraan
voldoende heeft; leerlingen tonen dagelijks dat zij om kunnen
gaan met de gedragsverwachtingen in allerlei situaties. De minderheid die meer ondersteuning nodig heeft, krijgt deze ook in
een groepsinterventie en de enkeling die nog meer ondersteuning nodig heeft, krijgt een intensieve interventie.
Hierbrj staat voorop dat datgene wat ingezet wordt op groen,
geel en op rood, aan voorwaarden moet voldoen om als een
SWPBS interventie benoemd te kunnen worden. Niet alles om

Leerlingen met een bepaalde classificatie of diagnose worden
soms op basis van dat feit geplaatst in geel en of rood in de piramide. Voor alle duidelijkheid is hier de opmerking nodig dat
niet de leerlingen, al of niet met een opgeplakt etikede in een

We komen daarom ook terug op de definitie van wat een interventie is binnen SWPBS: een set van maatregelen (én organi-

niveau geplaatst moeten worden. De leerlingen latenziendatzij

én omgaan met ongewenst gedrag), passend bij de waarden en

5.

Tabel

Aantal
Scholen:

,,

spreken daarom beter van interventies op groen-geel-rood en

niet over leerlingen in groen-geel-rood.

wanneer bepaald gedrag in groen

nu de groene, gele of rode interventies zijn op hun school. Men
benoemt ook regelmatig dezelfde ingezette interventie in alle drie
de niveaus: zoals het aanbieden van het 'Coole Kikker-spel/Kik-

.i ,l

dan sprake van een aanwijsbare noodzaak en bijbehorende onderwijs- of sociaal-emotionele ondersteunings-behoefte(n). We

6. Slechts een enkele school benut een bestaand LVS of andere
instrumenten om de grens te kunnen trekken/meten/aangeven

plaatsing van interventies ín de

Bij het vullen van de piramide door deze groep leraren viel het
volgende op in de antwoorden:
1. Uit het grote aantal ingevulde vraagtekens (bij 26 scholen van
de 40)

niet voldoende hebben aan alleen een groene interventie; er is

14

l: Aanbod

gedragsproblemen aan te pakken is SWPBS!

s

atori s che

én

prev e nt iev e, én aanleren/

o

eþne n, én w aarde re n,

van interventies aan leerlingen in percentages

Totaal aantal

lnterventies GROEN

leerlingen:

Gemicldelcl 82.9olc

Interventies GEEL
Gemiddeld 10,67o

4980

Vanatie

YariaÍie2437o

63-L)4a/(,

lnterventies ROOD
Gemiddeld 3.9ûl¿
Variatie 0..5-1l%
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Gedragsinterventies: wat doen we en doen we het goede?

Tabel 2. Voorbeelden van basaal pedagogísch handelen
m.b.v. indeling, Newton

*
-

Preventie:
standaardbegroeting bij binnenkomst;
gedragsverwachting concreet uitspreken op de omgang met el-

de concrete gedragsverwachtíngen in de school.

Het betekent dat we niet alleen nadenken over het formuleren
van de regels op school, of hoe we moeten straffen of belonen
op school, ofhoe we kinderen aanleren om iets op te lossen. Het
betekent dat we het allemaal moeten vormgeven in relatie tot elkaar; dan pas is er sprake van een SWPBS interventie.

kaar

-

humor inzetten, grapjes maken
zelf øls leraar omhulp vragen
samenwerkingsopdrachten

gebruikvan energizers
de groep even(extra) latenbewegen

bepaalde leerlingen bewust wel of juist niet bij elkaar laten zitten

-

relativeren van het maken van fouten.
non-verbale communicatie inzelten: zoals glimlach, knipoog,

*
-

Aanlerenenoelenen:

schouderklopje, duim, een vooraf afgesproken teken

voordoen

*
-

gewenst (doel-)gedrag aanwijzen en benoemen wanneer het

*
-

-

Hebben we specifieke interventies op de drie niveaus om met
gedragsvraagstukken om te gaan?
Bestaan deze interventies uit complete sets van maatregelen?

Hebben we zicht op de effecten van de interventies op de
doelgroep van de school?
Zien we dat de school zich ontwikkelt; elk jaar minder gedragsvraagstukken en meer effectieve'groene' interventies?

Waarderen en belonen:

AIs we onszelf jaarlijks deze vragen stellen, dan kan er een stevige piramide gebouwd worden, die blok voor blok, zijn fundamenten heeft in de waarden van de eigen school en de verwachtingen die we naar elkaar uitspreken in de sociale gemeenschap

complimenten geven

die een school nu eenmaal is.

uitdagen
non-verbale communicatie inzetten: zoals glimlach, knipoog,
schouderklopje, duim, een vooraf afgesproken teken

bemoedigen

ontvangstbevestiging geven na een gegeven antwoord/gestelde

Literatuur

non-verbale communicatie inzetten: zoals glimlach, knipoog,
schouderklopje, duim, een vooraf afgesproken teken
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lig, coöperatief kortom: positief gedrag

In: Sailor,

* Persoonsonafhankelijk corrigeren:
- kleine correcties geven kort na aanwijsbaar vertoond gedrag
- .feedback geven 0p vertoond ongewenst gedrag en niet op de
-

-

stimuleren

vraaS

-

kan volgen en stimuleren:
Zien we een schoolbreed systeem?

herhalen
zich voordoet

-

krijgen welke maatregelen men al in huis heeft én hoe men deze
maatregelen zodanig op elkaar kan afstemmen dat men effectieve interventies kan aanbieden aan leerlingen op groen, geel
en rood. Dat is de uitdaging. Hierbij is de piramide van de eigen
school een raamwerk waarop men de eigen schoolontwikkeling

lessen sociale en emotionele vaardígheden of sociale en emo-

tionele competenties

-

Op naar meer goeds!
Voor scholen die zich willen ontwikkelen tot SWPBS-school
ligt er in een tijdsbestek van 3 jaar de opdracht om helder te

persoon die dit gedrag liet zien
(non-v erb ale) c ommunicatie inzetten : e en vooraf afge sproken
teken of

w achtw
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ord/co de.

W., Dunlap, G., Sugai, G., Horner, and R. Handbook of Positive

Behavior Support. New Yoú, Springer Science. p.551-580.
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Werken met de piramit)e. Interven-

ties op de kaart zetten. Workshop verzorgd op de conferentie'Passend om-

gaan meî gedrag. SWPBS in Nederland'. Arnhem, 12 november 2010'
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De PBS-coach in cluster 4

Gedra sinterventie O p
Maat oM)
lle ambulant hegeleiders en gedragsspecíU alisten van REC 4.5 richten zich veelal op
gespecialiseerde individuele interventies voor
Ieerlingen met een hoog risícogedrag: de top
van de PBS-piramide. Echter, vaak blijkt de
aanpak voor dat specifieke kind, voor de hele
groep te werken.

Gedragsinterventie op maat
Daarnaast krijgen we vragen vanuit de midden- en bovenbouw
van het basisonderwijs. Wat te doen met die kinderen die een
dergelijk probleemgedrag vertonen dat de andere kinderen en
soms ook de leerkracht hieronder lijdt? Met de aanpak zoals beschreven in 'Waar komt dat gedrag vandaan?' (Annemieke Gol-

ly en Jeff Sprague) hebben we een Gedragsinterventie Op Maat
(GOM) ontwikkeld, waarbij we het ongewenst gedrag van een
Meestal komen we als ambulant begeleiders de school binnen
via de top van de piramide. De afgelopen jaren hebben we met

kind ombuigen naar gewenst gedrag, daarbij gebruik makend
van positieve bekrachtiging: goed gedrag wordt beloond,zodat

verschillende methodieken gewerkt om die 37o leerlingen uit de
top effectief hulp te bieden.

het negatieve gedrag langzaam uitdooft. Het is een individuele

De methode 'De Eerste Stap' (ontwikkeld door o.a. Annemieke Golly) geeft ons een manier waarop we een concrete aanpak
kunnen bieden voorjonge kinderen die extreem ongewenst gedrag (dreigen te) vertonen. De aanpak werkt vooral preventief

men en niet te vergeten het leerkrachtgedrag. Het is prachtig om

erg goed en kan ook kinderen die al ongewenst gedrag vertonen

weer op het rechte spoor krijgen. De ouders worden ook in het
proces betrokken, wat van grote meerwaarde is.

aanpak, maar de rest van de groep wordt hierin ook meegeno-

te zien dat alleen al door het doorbreken van de negatieve spiraal waarin leerkracht/leerling/groep zich bevindt, het gedrag
(en daarbij vaak ook de werkhouding) van een leerling zokan
verbeteren. Leerkrachten zijn enthousiast over deze aanpak en
wij als begeleiders zijn er ook tevreden over.
Echter de stap naar een structurele aanpak die teambreed gedragen wordt, is vaak lastiger dan het lijkt. We proberen mee te
geven aan de leerkracht dat het ook belangrijk is dat de leerling

Jasper, 21 jaar leerkr acht: "We hebben op onze school in
de afgelopen j aren al veel vernieuwingen gehad. Ik dacht

over PBS: "Weer een vernieuwing, die na twee jaar wel
weer zal verdwijnen". Maar PBS ß eigenlijk een kader
voor alle methodieken of aanpakken die we gebruiken.
Zo past de kanjertraining er gewoon in, net als een stukje van Leefstijl dat we doen. Met PBS kunnen we de gedragsaanpak en afspraken erover eindelijk ffictief consolideren. De neuzen staan na al die jaren dezelfde kant
op en dat voelt pas ècht als een team."

ú:i'd

lt

ü-'þ

bijvoorbeeld ook van andere volwassenen in de school eens een
complimentje krijgt of dat er op een consequente wijze een correctie wordt gegeven, maar dit gebeurt nog te incidenteel. Bovendien is het erg afhankelijk van de leerkracht en de invloed
van de leerkracht in het team.

Passend onderwijs en gedrag
Uit ervaring blijk dat onze interventies ook preventief kunnen
werken als de basis van de piramide in orde is. Een gedragsstoornis is niet weg te poetsen, maar het onderwijs kan zich wel
aanpassen. Met PBS betrek je alle leerlingen en het hele team
in het proces van het aanleren van goed gedrag, waardoorje de
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Ambulant begeleiders en PBS-trainers REC 4.5

Figuur I : School-breed systeem voor leerlingsucces
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+
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Thuis (bv PMTO, IOG,Triple-P 4 of 5, Boddeart)

+
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.Enkele kinderen (atrisk)

.Direct beschikbaar (bv Schoolmw,
Triple-P 2 of 3, PMTO in de klas)
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.Alle situaties, alle kinderen

.Preventief, proactief

PI Research/ Kenniscentrum
SWPBS versie 0.1

risicokinderen in een vroeg stadium dejuiste kant op kunt be-

Van papier naar

praktijk

geleiden.
Op scholen waar we regelmatig komen op grond van problema-

tiek van een enkele leerling blijkt dat de leerkrachten, intern begeleiders en rugzakbsgeleiders steeds meer kennis hebben over
gedragsstoornissen als ASS en ADHD en dat deze kennis op de

juiste manier wordt toegepast.
\Ve staan echter op een punt om deze kennis veel breder te treþ
ken, zodat niet alleen de leerlingen met een gedragsstoornis of
gediagnosticeerd probleem, maar alle leerlingen er van kunnen

profiteren. Zeker met passend onderwijs in het vooruitzicht is
dit urgent voor veel scholen.
Want wat te doen met het kind dat schreeuwend de stoel door de
klas gooit ofeen kleuter die zo afen toe eens z'n prikpen in de
rug van de juf (of erger nog, zijn buurvrouw) steekt? Dan kun
je de boeken erop na slaan of leunen op de tips van de ambulant
begeleider, maar als probleemgedrag meer regel dan uitzondering wordt zit de leerkracht soms met de handen in het haar.

Juist vanuit de expertise van gedragsproblematiek, cluster 4, is
de overgang naar een meer preventieve aanpak aan de brede basis van de piramide een logische.

Scholen hebben vaak lijsdes met afspraken over gedrag of in
het schoolplan staat het ideale beeld van het pedagogisch klimaat beschreven. De vraag die scholen in dit stadium aan ons
stellen, is hoe deze papieren lijsdes te vertalen naar de praktijk.
Ook een preventieve aanpak van omgaan met gedragsproblemen is een belangrijke ontwikkeling voor scholen richting passend onderwijs.

Er bestaan diverse programma's, zowel preventief als curatief,
die zich richten op het aanpakken van gedragsproblemen bij
kinderen op school door het bevorderen van sociaal competent
en positief gedrag. De basisscholen doen al veel aan gedragsveranderinge n. Ze hebben vaak verschillende sociale vaardigheidsmethodes in huis, geven trainingen als 'Rots en water', de
d ð:Ï
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Kanjertraining, spelen het Taakspel (al dan niet schoolbreed) of
maken gebruik van 'de Vreedzame school'. Toch blijkt er in de
praktijk een sterke behoeftetezijnaan overzicht en continuiteit.
Een overkoepelende aanpak voor gedrag mist men in de school.
Daar komt PBS goed van pas!
PBS zorgt voor borging, volgt het tempo van het team enzorgt
voor een stevige schoolbrede basis, waardoor er minder groepsen individuele interventies noodzakelijk zijn. PBS is zodoende
een goede aanpak voorhet vertalen van alle lopende initiatieven
naar een brede aanpak.

Inmiddels wordt de PBS-aanpak vanuit de Verenigde Staten
vertaald naar een aanpak die werkt in Nederland. Als REC 4.5
steken we vooral in op het kenmerk van PBS van de positieve
aanpak en de bekrachtiging van positief gedrag. Complimenten
geven aan leerlingen die het goed doen en het negatief gedrag,

zolang het niet onveilig wordt, negeren is één van de sterkste
instrumenten die werkt voor alle leerlingen en leerlingen met
een gedragsprobleem in het bijzonder.

Vooral het positieve gedrag bekrachtigen, leidt nogal eens tot
weerstand in ons calvinistisch landje. De eerste armband die
wij als beloning weggaven werd niet aangenomen! "Wat moet
ik daarmee?" was de repliek. De ontvangster was er duidelijk
verlegen mee. De gever in dit geval ook!
Leerkrachten zijn over het algemeen zeer praktisch ingesteld en
willen daarom graag direct praktisch starten. Bijvoorbeeld met
het invoeren van een beloningssysteem. Het is wel van belang
dat het hele team achter een dergelijke aanpak staat en het ook
op dezelfde manier invoert en gebruikt. Net als bij andere vernieuwingen is het ook hier van belang om een goed evenwicht
te vinden tussen theorie en praktijk en te analyseren waar de
school werkelijk als eerste behoefte aan heeft. PBS pakt dit
onder andere aan door een duidelijk beeld te krijgen van de
werkelijkheid door het verzamelen van data; bijvoorbeeld hoe
vaak wordt een leerling de klas uitgestuurd, hoe vaak vertoont
de leerling storend gedrag of gaat hij niet direct aan zijn werk.
Deze data geven inzicht in wat gaande is. Het analyseren van
de huidige situatie in combinatie met de pedagogische uitgangs-

punten van de school, goede afspraken in het team over gedrag
en grenzeî aan ongewenst gedrag en de PBS-aanpak zullen veel

Leonie, leerkracht groep 6: "Waar ik echt aan heb moeten wennen is het benoemenvan het positieve gedrag. Je
bent snel geneigd om negatief gedrag te corrigeren. Maar
dan wordt de sþer vaak minder goed en bovendien werkt
dat ook niet bevorderend voor je eigen humeur.
Ik heb gewoon mezelf voorgenomen om naar Bas, mijn
leerling met ADHD, alleen te benoemen wat hij goed
doet. Ook de andere leerlingen zeg ik dat, juist ook als
Bas nog zit te draaien. En het werkt! Hij kijkt eens om
zich heen, hoort de complimentjes die ik de leerlingen
met het gewenste gedrag geef en ik zie hem denken 'dat
wil ik ook'.

scholen ver brengen in het geven van passend onderwijs.

Aan de slag met PBS
Het heeft absolute meerwaarde wanneer je in de rol van ambulant begeleider al op een school komt, voordatje daar PBS gaat
uitvoeren. Je kent de school, het schoolteam en de leerlingen en
weet vaak wat er speelt binnen het team. Je bent al een vertrou-

wenspersoon in de school, waardoor het proces op een voor het
team veilige manier doorlopen kan worden. Je weet welke leer-

lingen extra aandacht behoeven, zeker ook bij de in- en uitvoering van het PBS-traject. Je bent bekend met de aanpak en methodes die de school al hanteert, Vaak kunje al inschatten waar

de weerstanden zitten en waarje als PBS-coach extra aanzal
moeten werken. Samen de waarden en normen bepalen, dit ge-

P o sit ief ge drag

b

ekrachtige n

We zijn gestart met PBS op een aantal van onze scholen en merken dat langzaamaan steeds meer scholen nieuwsgierig worden. Het is echt een proces van bewustwording. Het programma
heeft tijd nodig en dient zorgvuldig en niet te snel ingevoerd te
worden. De wetenschap dat de leerkracht na een PBS{raject
ècht een andere leerkracht is en dat er ècht wat verandert inje
houding naar de leerling, wekt soms argwaan en aarzeling op.
eþ

la

d; {.#
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zamenlijk nastreven onder begeleiding van een betrokken ambulant begeleider en/of gedragsspecialist: een ideale situatie, is
onze ervaring!
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Het bruik
van atabrJ
gedragsvraagstukken
aa

llinnen

SWPBS ís het gebruik van data over

Ugedrag in en rond de school één van de
centrale pijlers. Data, verzameld in de hele
school, zijn de basís waarop men besluit ínter'
ventíes uit te voeren, de invoering van SWPBS
monitort en resultaten van acties evalueert. ln
dít artikel willen we graag bespreken wat data
en gedragsvraagstukken ziin, wat de doelen
zijn van dataverzameling hinnen SWPBS en
geven we voorbeelden van hoe data kunnen
worden gebruikt.
D ata

bij gedrøgsvraagstukken

nier waarop we ons onderwijs inrichten effectief? Op dezelfde
manier zou het systematisch verzamelen van data over het gedrag van leerlingen ons verder kunnen helpen, enerzijds bij het
ondersteunen van leerlingen in hun ontwikkeling, anderzijds bij
het vormgeven van onderwijs.
Binnen SWPBS is het systematisch verzamelen van gegevens
betreffende het gedrag van leerlingen één van de centrale pijlers. Gegevens over het gedrag van leerlingen bieden niet alleen

informatie over wat leerlingen te leren hebben in allerlei situaties op school. Dezelfde gegevens laten ons ook kijken naar ons
eigen gedrag als leraar, wat moeten wij als leraar, als schoolteam wellicht meer (of anders) bieden aan leerlingen? Door het
verzamelen van data rondom gedrag kunje als school ook formuleren welke speerpunten ten aanzienvan gedrag op de agenda moeten.

Gedragsvraagstukken komen op een school doorgaans aan het
licht als er regelmatig situaties binnen en buiten de klas voorkomen waarvan men het idee heeft dat het beter of anders kan.

D oelen van duta binnen SWPBS

Soms zijn er incidenten waarbij de veiligheid van leerlingen of

Om antwoord te kunnen geven op de vraag welke data er toe

medewerkers in het geding is. Ook kan het zo zijn dat bepaalde
leerling-kenmerken een stempel gaan drukken op het pedagogisch klimaat in de school (bijvoorbeeld doordat er veel overac-

doen, is het van belang een onderscheid te maken in de verschil-

tieve jongens zijn). Een andere keer zijn het groepskenmerken
die kunnen leiden tot gedragsvraagstukken, doordat er bijvoorbeeld veel grof taalgebruik in een groep gehanteerd wordt. En
tenslotte kunnen ook kenmerken van een leraar leiden tot gedragsvraagstukken, denk bijvoorbeeld aan een invalleerkracht
die graag zijn eigen manier van werken wil kunnen hanteren in
de klas. Maar wat zijn nu data over gedrag die er toe doen, data
die zinvol zijn en data die met regelmaat en passend binnen het
beleid van de school verzameld moeten worden?

In het onderwijs zijn we gewend om informatie te verzamelen
over de leerprestaties van leerlingen. We willen daarbij niet alleen weten hoe leerlingen zich ontwikkelen, maar kijken ook
steeds meer naar de opbrengsten van ons onderwijs: is de ma-

lende doelen die het verzamelen van data over gedragsvraagstukken binnen een school kunnen hebben.
Een eerste doel is datagebaseerde besluiten nemen. Het PBSteam van een school, dat eens in de twee weken bij elkaar komt,
inventariseert wat er speelt op school. Zijveruamelen gegevens
over wat nu de problemen zijn waar men tegen aanloopt. Hoe
vaak komt het voor? Waar? Wie zijn er bij betrokken? Op basis
van dergelijke data neemt het PBS-team besluiten en ontwikkelt

beleid voor de school.

Het tweede doel van het verzamelen van data is het vergaren
van informatie over de voortgang van de implementatie van
SWPBS op de school. Enerzijds om te kunnen constateren of
SWPBS uitgevoerd wordt zoals het bedoeld is' Dit wordt ook
wel programma-integriteit genoemd: zrjn alle vijf pijlers zichtbaaiin het handelen van alle betrokkenen op school? Anderzijds om de verwachtingen van betrokkenen te temperen: als
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SWPBS zich nog in de beginfase van implementatie bevindt, is
het niet realistisch om te verwachten dat er al veranderingen in

het gedrag van leerlingen zichtbaar zljn.
Een laatste doel van het verzamelen van gedragsvraagstukken
binnen een school is het evalueren van uitgevoerde interven-

ties in de school: is er een verandering zichtbaar en is deze verandering toe te schrijven aan de interventies die door het PBSteam in de school z4nútgezet?

Stel: men signaleert datdepauze niet goed verloopt, zowel leerlingen als leraren voelen zich niet veilig. Gedurende een aantal

weken worden er data verzameld. Bij de analyse van deze data kan men bijvoorbeeld concluderen dat er 12 keer incidenten
gemeld zijn in de pauze, negen keer werd er gescholden, twee
keer gevochten en een keer is een leerling ongeoorloofd vertrokken ('Wat' data), Het vechten gebeurde aan de zijkant van
het schoolplein, naast het fietsenhok en het schelden bij de ingang van het schoolplein ('Waar' data). Alle incidenten speelden zich af aan het einde van de pauze, vooral op de donderda-

Data verzamelen in de school

gen gebeurde er relatief veel ('Wanneer' data). Bij de 12 incidenten waren steeds verschillende leerlingen betrokken, alleen

Het systematisch verzamelen van data binnen de school start

I leerling was drie maal betrokken bij incidenten ('Wie' data).
Op donderdag werd er pleinwacht gelopen door een leraar en
een stagiaire ('Wie' data). Opvallend was dat de 12 incidenten
zich vooral aan het einde van de pauze voordeden, waardoor de
lessen steeds wat later begonnen, hetgeen er op zou kunnen duiden dat er sprake kan zijnvanvermijdend gedrag van leerlingen
(antwoord op de 'Waarom' vraag).

met de behoefte om bepaalde gedragsvraagstukken wat beter
in kaart te brengen. Zokan een school te weten willen komen
hoe vaak en wanneer er zich incidenten voordoen op het school-

plein of elders in de school. Of men wil informatie over hoe
leerkrachten toezicht houden op grote groepen leerlingen. Maar
ook ofleerlingen (en ouders) zich prettig voelen bij de gemaak-

te afspraken rondom het overblijven van de leerlingen of over
de vraag of het aantal keren dat er grof taalgebruik gehanteerd
wordt is afgenomen.
In het voortgezet onderwijs/secundair onderwijs hebben scholen bijvoorbeeld behoefte om in kaart te brengen of leerlingen
hun spullen bij zich hebben voor de lessen, ofde agenda's goed
worden ingevuld, wat de gemiddelde hoeveelheid troep is die
na een pauze buiten de afvalbakken ligt, hoe vaak en welke
incidenten er zijn in de toiletgroepen, hoeveel procent van de
leerlingen te laat komen, hoe vaak docenten tot complimenteren komen.

Het eerste doel voor de school: komen tot
besluitvorming
Zodra er op de school behoefte ontstaat om een bepaald gedragsvraagstuk beter in kaart te brengen gaat het PBS-team aan
de slag met het verzamelen van gegevens. Allereerst moet men
bedenken wat er dan precies in kaart moet worden gebracht. Dit

Met behulp van deze data kun je als school dus na gaan denken
over welke interventies ingezet kunnen worden om incidenten

gebeurt meestal aan de hand van de zogenaamde vijf W's.
1. Wat (is er gebeurd)?

in de pauze te voorkomen.Zokaner systematisch toezicht worden ingesteld de verwachtingen voor de pauze kunnen worden

2. Waar (heeft het zich afgespeeld)?
3. Wanneer (op welke dag en op welk tijdstip)?
4. Wie (was er bij betrokken, zowel medeleerlingen als volwas-

besproken en eventueel ook worden geoefend met de leerlingen,

senen)?

5. Waarom (was het een vorm van vermijden van taken, van
aandacht vragen, ofiets anders)?

å#
I.

i:,

er kan voor gezorgd worden dat de verwachtingen beter zicht-

baar zijn op het plein (bijvoorbeeld door posters voor de ramen
te hangen) en de toezichthouder op het plein kan bewust positieve interacties met (groepen) leerlingen aangaan terwijl hij

zij langs willekeurige routes rondloopt.

of
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Het gebruik van data bij gedragsvraagstukken

Tijdens het gehele schooljaar zijn er situaties die er om vragen
beter in kaart gebracht te worden en interventies met elkaar

af te spreken. Uiteindelijk kan dit leiden tot een datasysteem
om gedrag op school blijvend te monitoren en zoveel mogelijk
preventief te werk te gaan. In de Verenigde Staten gebruiken
ruim 6000 scholen (zowel in het basis- als voortgezet onderwij$ SWIS: School-Wide-Information System (wwwswis.org).
In dit systeem kunnen het gehele jaar door gedragsincidenten
in kaart worden gebracht aan de hand van de 5 W's. Het PBSteam houdt de data in de gaten en kijkt waar, wanneer en voor
wie er aanvullende interventies moeten worden ontwikkeld. Dit
kunnen interventies zijn voor alle leerlingen, voor een beperk-

te groep of voor enkele leerlingen. Hierbij kunnen zij in hun
vergadering gebruik maken van het TlPS-protocol (zie artikel
van Wichers et al, elders in dit themanummer van Zorgbreed)
om de eventuele gedragsvraagstukken te bespreken en de mogelijke interventies te kiezen, deze uit te voeren en te evalueren. Het PBS{eam wordt hierbij ondersteund door een externe
PBS-coach. Bij het systematisch gaan verzamelen van data is
het belangrijk dat aangesloten wordt bij data die op school al
verzameld worden (bijvoorbeeld data over verzuim of schorsing van leerlingen), en dat nieuwe data op een zo effectief en
efficiënt mogelijke wiize verzameld worden. Data worden verzameld door alle stakeholders op de school; dat kunnen docenten zrjn, maar ook het ondersteunend personeel, de leerlingen

gen aan het voorkomen van gedragsvraagstukken. Ook evalua-

ties worden gepland!

Het tweede doel voor de school: implementatie van
SWPBS
Het PBS team verzamelt ook data om informatie te krijgen
over de vraag waar de school staat in het implementatieproces van PBS. Het uitgangspunt is dat naarmate de pijlers van
SWPBS meer geïntegreerd zijn in het beleid van de school en

Bij het nemen van besluiten op basis van de data is het belangrijk dat er een norm wordt geformuleerd. Vaak hanteert men de

het dagelijkse handelen van alle werknemers, de effecten van
de schoolbrede aanpak krachtiger zijn. Het implementatieproces, dat meestalzo'n 3 jaar in beslag neemt, wordt door de PBScoach en het PBS- team gemonitord. Hiervoor wordt in Nederland een zelfbeoordelingonderzoek door de school gebruikt
(Golly en Sprague, 2009): alle teamleden vullen de vragenlijst
(40 item$ in. Uit de antwoorden wordt duidelijk welke aspecten
van SWPBS al in de school aanwezigzijn (bijvoorbeeld er zijn
waarden gekozen, er zijn lesplannen, er zijn waarderingssystemen en de leraren weten hoe te intervenieren). De vragenlijst
wordt bij de start, en daarna minimaal een keer per jaar door het
gehele team ingevuld. Het PBS-team analyseert deze resultaten
en bepaalt, samen met de externe PBS-coach, welke plannen
er de komende maanden moeten worden :uitgezet. De resulta-

807o: bijvoorbeeld als 80Vo van de leraren het vervelend vindt

ten van het zelfbeoordelingonderzoek

en ouders.

Binnen de school heeft de PBS-datamanager (een medewerker
van de school) een belangrijke taak bij het omgaan met data. Na
het besluit van het PBS-team om bepaalde data te verzamelen,
zorgt de data-manager ervoor dat de dataverzameling georganiseerd wordt, dat de betreffende data eenvoudig ingevoerd kunnen worden, dat de data overzichtelijk gepresenteerd worden
aan het PBS-team en dat er continuiTeit in de dataverzameling

is. De PBS-coach ondersteunt de datamanager in hef verzamelen en presenteren van de gegevens.

dat er niet op tijd begonnen wordt met vergaderen, is het van
belang er iets aan te gaandoen. Er wordt een doel geformuleerd
en er worden data verzameld die bijdragen aan de oplossing van

het probleem en het geformuleerde doel. Hierbij wordt aangera-

den good practices van teamleden systematisch te verzamelen
en schoolbreed in te zetten. In het PBS+eam zal goed overwogen worden in hoeverre de (set van) maatregelen zullen bijdra-

en de voortgangsplannen

voor de implementatie worden regelmatig gepresenteerd door
het PBS team en besproken met het gehele team' Wanneer 807o
van de benodigde interventies op het groene niveau in orde is
(dat wil zeggen: 807o van de leerlingen gedtaagt zich naat verwachting in de situaties waar interventies zijnútgezet voor alle leerlingen), kan er gewerkt worden aan de extra zorg op eeî
school (de zogenaamde interventies op geel en rood)' Voor de
^l;
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groep leerlingen die mild en hoog risico gedrag vertonen moet
een zorgaanbod worden ontwikkeld dat voortbouwt op de uitgangspunten van de groene interventies.

nîet ouders
nîet de

Een derde doel voor de school: het evalueren van de

interventies
Dataveruameling bij SWPBS is geen doel op zich. Uiteindelijk
gaat het erom dat we met de SWPBS-aanpak inzicht willen

krijgen hoe gedragsvraagstukken kunnen worden voorkomen
in de school. Het keer op keer, wellicht zelfs continu, verzamelen van data, is hierbij helpend. Het type data dat we bij het
inventariseren van een gedragsvraagstuk hebben verzameld,
kan continu of na een aantal weken weer verzameld worden.
Als er bijvoorbeeld een lessenreeks is gegeven over bepaalde
gedragsverwachtingen, is het belangrijk om te kijken hoeveel
procent van de leerlingen hier baat bij heeft gehad. Ook is het
zinvol om na een aantal weken weer te meten hoe het er nu
voor staat. Eigenlijk is het vergelijkbaar met leerprestaties;je
wilt weten hoe de leerlingen er voor staan. Aan de hand van
de herhaalde metingen kunnen interventies worden bijgesteld,
extra interventies worden toegevoegd, of gestopt. Wat bij deze evaluatiemomenten binnen het gehele team duidelijk moet

worden, is wat het effect is van het invoeren van SWPBS op
de eigen school. SWPBS moet zich gedurende de implementatieperiode bewijzen; er moet een reductie optreden van gedragsproblemen, er moet meer effectieve leertijd ontstaan en

het team moet zich bekwamer gaan voelen in hun handelen.
Niet alleen het team, maar ook leerlingen en ouders kunnen
hierop bevraagd worden.

Tot besluit
Data geven schoolteams de mogelijkheid om inzicht te krijgen
in de mate van ernst van gedragsvraagstukken in de school, de
werkzaamheid van gekozen interventies en de mate waarop

SWPBS schoolbreed uitgewerkt wordt. Het op continue basis
werken met data over gedragsvraagstukken is echter nog relatief nieuw voor Nederlandse scholen. Het vraagt om dataverzameling in de school die voor alle betrokkenen in de school relevant én acceptabel is: passend binnen de structuur van de school,

waarbij het type data is gekozen door de betrokkenen, de data
zijn eenvoudig te verwerken en te interpreteren en de mensen
vinden het belangrijk om zelf de data te verzamelen. SWPBS

i; .-il

ouder als partner betrekken bii de school
zijn kind en nauw samenwerken met
jeugdzorg vormen tezamen een van de pijlers
van de aanpak Schoolwíde Positive Behavior
Support (SWPBS).In dit artikel wordt stilgestaan bij het doel van deze píjler en de uitgangspunten die daarhij centraal staan. Daarnaast
wordt toegelicht hoe het betrekken van ouders
en jeugdzorg er in de praktijk uit kan zien.

lle

Uvan

Partnerschqp met ouders
Doel
Door ouders op verschillende niveaus actief te betrekken bij
het onderwijs van hun kind ontstaat bij hen affiniteit met en
vertrouwen in de aanpak van de school. Dit vergroot de ontwikkelingskansen van de leerling. Om die reden wordt aan het
opbouwen van een gelijkwaardige werkrelatie met ouders veel
aandacht besteed binnen STVPBS.

Uitgangspunten
Bij het betrekken van ouders bij school staan drie uitgangspunten centraal:
1. Samenwerken met ouders vanuit krqchten

Dit betekent dat leerkrachten investeren in het opbouwen van
een positieve band met de ouders. De focus ligt daarbij op de
krachten van zowel de ouder als het kind. Zij benaderen de ouder als de expert over het kind en als degene van wie het kind
het meeste leert. Wanneer de leerkracht in contacten met de

zonder dataverzameling is ondenkb aar. Dataverzameling maakt

ouder stilstaat bij wat er goed gaat, voelen ouders zich gesterkt
door de school en neemt hun motivatie om bij het schoolleven
van hun kind betrokken te zijn, toe. Dit komt de leerontwikke-

SWPBS betekenisvol en daardoor duurzaam krachtig!

ling van het kind ten goede.
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Partnerschap
en sanîenwerking
dejeugdzorg
De leerkracht laat ouders regelmatig weten wat hun kind goed
heeft gedaan op school. De leerkracht spreekt ouders hierover
aan na schooltijd of geeft een briefje mee. Zo bouwt de leerkracht zelf aan positief, informeel contact. Krachtig is ook om
de leerling hier een rol in te geven, bijvoorbeeld door de leerling zijn ouders te laten mailen over een compliment dat hij
kreeg van de leerkracht.Zolaar de leerkracht de ouders op een
laagdrempelige, luchtige manier weten dat hun kind een succeservaring heeft gehad. Deze positieve, versterkende momenten blijken ook van grote waarde op het moment dat een ouder

Alle ouders betrekken bii school
Er wordt extra aandacht besteed aan het contact leggen en onderhouden met ouders voor wie een actief contact met school
moeilijker is, als gevolg van bijvoorbeeld overbelasting, persoonlijke problemen en een taalbarrière. Samen met deze ouders worden manieren gezocht om hun betrokkenheid btl de
school te vergroten. Lukt dit, dan hebben niet alleen de kinderen, maar ook hun ouders hier voordeel van. Ouders voelen zich
meer gesteund door de school en hebben een groter vertrouwen

3.

in de kansen die de school hun kind biedt.

op school wordt uitgenodigd vanwege zorgeî over de ontwikkeling van het kind. De werkrelatie die is ontstaan tussen ou-

Praktijk: een denktank vun ouders

der en leerkracht maakt het makkelijker om op moeilijke momenten een beroep te doen op de ouder en goed (als partners)

Elke school investeert op drie niveaus in het partnerschap met
ouders: het beleidsmatige niveau, het niveau van de praktische

samen te werken.

uitvoering van SWPBS en het niveau van de individuele ontwikkeling van het kind. Binnen de SWPBS-aanpak zoekt een
school op beleidsmatig niveau naar extra manieren om ouders
actief te betrekken. Een mogelijkheid is een 'denktank' van ouders te formeren. Deze denktank wordt door het SWPBS team
uitgenodigd om mee te denken over de vormgeving van verschillende elementen van de SWPBS-aanpak, met als bijzonder

2. Afstemming tussen ile opvoedingsomgeving op school en
thuis
Door als ouders en school gezamenlijk een aantal waarden en
gedragsverwachtingen uit te dragen, worden kinderen extra gestimuleerd om zich deze eigen te maken. Dit draagt zowel op
school als thuis bij aan een veilige, positieve omgeving waarin
kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wanneer een kind
op school (tijdelijk) door zijn gedrag in de problemen komt,
en er wordt ingeschat dat intensievere interventies nodig zijn
om dit gedrag te reguleren, dan geeft een gezamenlijke aanpak
vaak de sleutel tot succes. Hierbij kan de hulp van Jeugdzorg
worden ingeroepen, maar ook leerkracht en ouder samen kunnen tot één aanpak voor op school en thuis komen. Denk hierbij aan het thuis en op schol oefenen van het Je werk afmaken
binnen de tijd' ofhet hanteren van dezelfde seintjes, instructies
en consequenties bij ongewenst gedrag. Tezamen ondersteunen
leerkracht en ouders de leerling en helpen hemlhaat er weer
bovenop.

aandachtspunt de verbinding tussen de twee opvoedingsomgevingen, school en thuis. Een van de eerste onderwerpen waar de
denktank zich over zal buigen is een manier waarop men vanuit
gezamenlijke waarden tot concrete gedragsverwachtingen thuis
kan komen, en hoe leerkrachten en ouders elkaar kunnen versterken bij het aanleren en bekrachtigen van gewenst gedrag'
De denktank komt met concrete voorstellen, bijvoorbeeld voor
een jaarkalender voor thuis waarin elke week een specifieke
per
gedragsverwachting centraal staat' De ouders kunnen dan
extra
welke gedragsverwachting die week op school
weet

"ien
Tevens
aandacht krijgt en hier in de thuissituatie bij aansluiten'

aan
kunnen de ouders op school hun kind helpen herinneren
zij
als
complimenteren
kind
deze gedragsverwacirting of hun
zien dathun kind handelt zoals wordt verwacht'
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het partnerschap met ouders. Er zijn op dit moment positieve er-

De moeder van Sanne is niet naar het oudergesprek gekomen. Bovendien komt zij weinig op school waardoor er

varingen opgedaan met het opstellen van gedeelde waarden, het
invullen van een eigen matrix van gedragsverwachtingen voor

voor de leerkracht nauwelijks gelegenheid is om haar even
aan te schieten. De leerkracht vindt het belangrijk de vor-

thuis en het oefenen van vaardigheden waarmee ouder en leerkracht net iets meer in handen hebben om kinderen te heþen ongewenst gedrag te voorkomen en te minimaliseren.

deringen van Sanne met haar moeder door te spreken en
besluit haar te bellen om te zoeken naar een goed tijdstip
om een nieuwe afspraak te maken. Moeder geeft aan dat

zij wel aan het eind van de middag kan. Tijdens dit

ge-

sprek wordt duidelijk dat moeder zwaar belast is. Als alleenstaand ouder voedt zij twee jonge kinderen op en ze
werkt fulltime . Ze geeft aan dat dithaar zwaar valt, dat zij
's avonds erg moe is, en dat de

oudergesprekken net teveel
voor haar zijn. Samen zoekend naar een moment waarop
het voor moeder beter te doen is, komen moeder en leer-

kracht uit op het einde van de middag, na moeders werk.
Haar kinderen zitten dan nog bij de naschoolse opvang,
waardoor ze geeî oppas hoeft te regelen. Vervolgens bespreken leerkracht en moeder hoe zij regelmatig contact
kunnen houden over de vorderingen van Sanne. Ze spreken af elkaar via de mail op de hoogte te houden van bijzonderheden en de volgende afspraak voor het oudergesprek via de mail in te plannen na schooltijd.

Samenwerking met de jeugdzorg
DoeI
Een van de doelstellingen van SWPBS is om korte lijnen te
creëren tussen school en de zorg.Er wordt naar gestreefd een
vast contactpersoon vanuit de zorg fe laten aansluiten bij het
SWPBS team van de school, Op die manier kan bij opvallend
gedrag snel (en preventief) worden ingegrepen en kan met alle
partijen (leerkracht én ouder) aan een eenduidige aanpak worden gewerkt.

Uitgangspunten
Bij het samenwerken

met jeugdzorg staan drie uitgangspunten

centraal:

1. Werken conform de uitgangspunten van de SWPBS usn-

puk
Door ouders te betrekken bij de praktische uitvoering van het onderwijs (ondersteuning bij lessen en/of activiteiten) worden situaties gecreëerd voor positief contact met ouders. Deze positieve
contacten zorgen voor een goede band tussen ouders en school.

Op deze momenten staan leerkrachten ook model voor ouders.
staan model in hoe de omgang met de kinderen eruit ziet volgens de SWPBS-aanpak, waarbij een positieve benadering en

Zij

gestructureerd handelen bij ongewenst gedrag belangrijke elementen zijn. Tevens kunnen dit soort momenten aangegrepen

worden om de ouders iets positiefs te vertellen over hun kind.
Op het niveau van de ontwikkeling van het individuele kind
zijn de eerder genoemde voorbeelden van een ansichtkaartje of een mailtje sturen waarin het kind gecomplimenteerd
wordt over een specifieke gebeurtenis van de schooldag, relevant. Bijvoorbeeld: 'Jaron heeft vanmorgen zijn rekenwerk
helemaal af gekregen, knap hoor!'of'Sophie heeft vanmorgen keurig de bouwhoek opgeruimd na het spelen, heel goed
gedaan!' De leerkracht is gericht op het regelmatig terugkoppelen van succeservaringen van het kind aan de ouders.

Elkjaar worden I

a 2 ouderavonden georganiseerd. Deze bieden
ook prachtige kansen om op verschillende niveaus te werken aan

SWPBS-scholen hebben de Jeugdzorg' in huis. Zoals hierboven beschreven is een vaste medewerker vanuit jeugdzorg lid
van het SWPBS team van de school. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de betreffende zorgmedewerker kennis heeft

van de uitgangspunten van de SWPBS aanpak, bijvoorbeeld
vanuit een professionele betrokkenheid bU PMTO (Parent Management Training Oregon) of Triple P (Positief Pedagogisch
Programma). Op deze manier waarborgt men de continuiteit
van de SWPBS-aanpak, doordat bij het inzetten van hulp, wordt
gewerkt vanuit dezelfde basisprincipes en het daarmee eenvoudiger wordt om leerkracht en ouders op een eenduidige manier
te laten werken en zo elkaars inzette versterken.

2. Vroegtijdig signaleren en ingrijpen
In de dagelijkse praktijk wordt zorgwekkend gedrag bij leerlingen geregistreerd en gesignaleerd met behulp van de SWPBS
monitor. De resultaten van deze monitor worden maandelijks
besproken in het SWPBS team. Wanneer een leerling opvalt
door gedrag, volgt het SWPBS team deze leerling op de voet.
Door deze gestructureerde aanpak worden vroege signalen van
gedragsproblemen snel opgemerkt, Het SWPBS team formu-
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Partnerschap met ouders en samenwerking met de jeugdzorg

leert in overleg met de leerkracht en ouder een plan om de betreffende leerling (en indien nodig de leerkracht) te ondersteunen en hiermee het gedrag bij te sturen (denk bijvoorbeeld aan
de eerder genoemde check-in check-out procedure. Via een
kortdurende interventie op het niveau van leerkracht en ouder
wordt in de eigen omgeving het zelfoplossend vermogen van de
leerling, ouder en leerkracht versterkt. Als extrabegeleiding van
de leerling op school niet voldoet, kan er snel professionele hulp
worden gerealiseerd. Op het moment dat er voor een bepaalde
leerling geïndiceerde hulp nodig blijkt te zijn kan de zorgmedewerker namelijk op basis van haar kennis over deze leerling,
vanuit eerdere bijeenkomsten van het SWPBS team, snel en gedegen met een advies komen voor professionele hulp.

3. Bevorderen eenduidige

aanpak tussen leerkracht en ouder.

Het is zaak dat de hulp(verlener) in het zicht blijft van bijvoorbeeld de schoolmaatschappelijk werkster en de intern begeleidel zodat de ingezette lijn van de kortdurende interventie om
gezet wordt in een samenwerking tussen leerkracht, ouders en
hulpverlener. Zo wordt de sociale context gedurende de hulpverlening gedeeltelijk in stand gehouden, ook bij deze intensievere
zorg. Doordat de jeugdzorgmedewerker in het SWPBS teamzit,

blijft de school op

de hoogte van de hulp die de leerling krijgt.

Samen met de ouders kan het SWPBS team bovendien gericht

afspraken maken over de begeleiding van de leerling. Gestreefd
wordt naar afstemming waarin gekomen wordt tot een eenduidige aanpak.

vrij-

Jaron is een jongen uit groep 4 die veel aandacht vraagt. Hij

nu ook buiten de klassensituatie begint op te vallen. In de

vindt het moeilijk langere tijd zelfstandig aan het werk te gaan.
Gedurende het zelfstandig werken vertoont hij veel vluchtgedrag: regelmatig naar de wc gaan of zijn potlood slijpen, contact zoeken met de andere kinderen in zijn groepje en veel vragen stellen aan de leerkracht. De leerkracht merkt dat Jaron
hierdoor vaak grote delen van de instructie mist en zijn werk
niet op tijd af kan krijgen. Tevens heeft de leerkracht het gevoel onvoldoende tijd over te houden om de andere kinderen
in de klas te heþen omdat veel van zijn aandacht naar Jaron
uitgaat. Het SWPBS team volgt het gedrag van Jaron op de
voet. Tijdens de vergadering van het SWPBS team komt de
leerkracht van Jaron vertellen voor welke uitdagingen hij staat.
Na het opstellen van een gedragsfunctieanalyse (GFA) wordt
besloten op een meer gestructureerde manier in te spelen op
het gedrag van Jaron. Hiertoe zal de leerkracht gebruik maken van de 'check-in, check-out'. Dit betekent dat Jaron zich
bij binnenkomst op de rustige check in, check-out plek meldt
(d.i. bij de intern begeleider), om dit vervolgens ieder uur van de

ere situaties, zoals tijdens het speelkwartier, laat hij zich maar

schooldag opnieuw te doen. Voor elk uur mag Jaron, afhanke-

lijk

van hoe goed het is gegaan, een aantal lachende gezichtjes
inkleuren. Tþvens grijpt de leerkracht dit soort momenten aan

moeilijk begrenzen door andere leerkrachten. Voor het SWPBS
team een reden om de situatie van Jaron nog eens onder de loep
te nemen. Tijdens de vergadering vertelt de leerkracht dat de

moeder van Jaron op school is geweest om te vertellen dat zij
en haar man gaan scheiden. Dit zorgt voor veel spanningen in
het gezin. Moeder heeft al eerder aangegeven datzij het lastig

vindt om met het veeleisende gedrag van haar zoon om te gaan.
Sinds bekend is dat de ouders van Jaron gaan scheiden is het
gedrag van Jaron thuis nog verder geëscaleerd. Moeder heeft
aangegeven met haar handen in het haar te zitten.

Het SWPBS team besluit, op advies van de zorgmedewerker,
PMTO te introduceren bij de moeder van Jaron, een mediatiebehandeling voor ouders van kinderen met forse gedragsproblemen. Wanneer moeder besluit te starten met PMTO wordt
door het SWPBS team, onder aanvoering van de zorgmedewerker, bekeken hoe er op school aangesloten kan worden bij
het

PMTO{raject. Voor de handliggende opties zijn het op een

eenduidige manier geven van duidelijke instructies, op vooraf
afgesproken gedrag, en een gedeeld systeem voor het stimuleren door aanmoediginginzetten.

Al

deze vaardigheden voor

om een klein gesprekje met Jaron te voeren en hem hiermee op

moeder en leerkracht worden via modeling (rollenspel) door de

een positieve manier zijn benodigde aandacht te geven. Voor

PMTO therapeut aangeleerd. Zij oefenen vervolgens met Jaron

Jaron is het een welkome onderbreking van ziin werk, waarna

hoe het verwachte gedrag er thuis en op school uitziet. Op de-

hij er weer even tegenaan kan. De Check-in Check-out lijkt zijn

ze manier kan er in korte tijd veel veranderingen plaatsvinden

vruchten af te werpen!
Op een gegeven moment bemerkt de leerkracht echter dat Jaron het steeds moeilijker gaat vinden te wachten totdat het weer
tijd is voor zijn check-in, check-out. Hij laat weer meer storend
gedragzien. Tevens blijkt uit de incidentenregistraties dat Jaron

waardoor Jaron zich thuis en op school prettiger gaat voelen
en veel aandacht besteed kan worden aan positief gedrag van
hem. Tþvens worden afspraken gemaakt over hoe een Time out

procedure voor ongewenst gedrag er uitziet.
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'Het is zoYnooi
dit samen
Wíde Positíve Behavíor Support

gQhoo/
(SWPBS) ís het uitgangspunt van een nauwe samenwerking tussen onderwijs en ¡eugdzorg.Twee jaar zijn ze nu in Drenthe onderweg.
Vijf verschillende basisscholen en jeugdzorgo rg a n i sati e Yo rn eo. Een n a uwe sa m enwerki ng
om zoveel mogeliik kinderen in hun normale
sociale context (de school en thuissituatie) uít
te dagen tot goed gedrag.

gedrag?'. Leerkrachten worden ondersteund door een gedragsteam waarin een PMTO-medewerker van Yorneo zitting heeft
om de gedragsmatige kennis toe te voegen. Hierdoor worden

leerkrachten verder geprofessionaliseerd en lijkt het er
op dit moment op dat de ffictieve lestijd toeneemt (evenals in de VS). Zo draagt deze gedragsmatige aanpak bij
aan verbetering van de schoolresultaten en wordt een alternatief geboden voor de massale uitstroom van kinderen naar
de psychiatrie.

'Wanneer

Sqmenwerkíng onderwijs

-

zorg

De uitgangspunten van SWPBS zijn die van de sociale leertheorie zoals beschreven door Patterson. De structuur van het
project, de gerichte samenwerking tussen onderwijs en zorg, is
overgenomen van vergelijkbare samenwerking in Noorwegen.
Hier heeft men ervaring in het uitvoeren van PBS samen met
PMTO (Parent Management Training Oregon). B¡ PMTO ligt
de nadruk op het verbeteren van de opvoedingsvaardigheden
van ouders/ verzorgers thuis en bij SWPBS gaat het om het verbeteren van het leef- en leerklimaat op de school en eventueel
de na- en tussenschoolse opvang. Het Drentse project is het eerste jaar gestart met de schoolbrede aanpak en de implementatie
van diverse schoolbrede elementen van SWPBS. In het tweede

jaar staat de aanpak in de klas centraal, In dit jaar wordt ook
concreet invulling gegeven aan het verzamelen van data. Op
basis van deze data kan naast het volgen van de implementatie
van PBS ook worden bezien welke kinderen baat zouden kunnen hebben bii PMTO in de thuissituatie.

Kind in context
Continue staat in deze projectaanpak de vraag centraal: 'Wat
heeft dit kind op dit moment nodig om in de school en thuissituatie (de context) optimaal uitgedaagd te worden tot goed
t. li

blijkt dat een kind op een school toch meer ondersteuning nodig heeft, kan in de thuissituatie de PMTO{raining
worden aangeboden aan ouders. Op deze manier worden kinde-

ren op school én thuis op dezelfde manier benaderd.

Doordat

het project zich richt op alle kinderen in de school worden er geen kinderen geëxcludeerd.
Leerkrachten die meedoen aan het project ervaren dat een aantal belangrijke uitgangspunten binnen PBS echt een verande-

ring betekenen in de school. Zo is de positieve benadering van
kinderen een belangrijke leeropbrengst; tegenover 4 maal positieve aandacht staat I keer een correctie. Hierbij is het minimaliseren van de aandacht voor ongewenst gedrag een belangrijk
item. Alle leerkrachten zetten dezelfde reactieprocedure in op
ongewenst gedrag. Dit geeft kinderen een gevoel van veiligheid
en in kringgesprekken hoeft niet meer uitgebreid te worden

stil-

gestaan bij negatief gedrag. In de reactieprocedure hebben kinderen altijd de mogelijkheid hun gezichtte redden doordat leerkrachten hen een keuze voorleggen, waarbij ze het verwachte
gewenste gedrag alsnog kunnen uitvoeren.

Bij drage aan teqmontwikkeling
Positieve teamprocessen komen op gang doordat SWPBS vraagt
dat verwachtingen van kinderen zeer helder worden beschreven

en zelfs zo, dat de leerkrachten het gedrag kunnen voordoen.

Zorgbreed.
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PBS coach en opleider, GZ-psycholoog en onderwijskundige
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dat scholenen zorg
kuvtnen doevt'
Hierdoor blijkt dat de kinderen met veel plezier de gedragsverwachtingen willen uitvoeren. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de bekrachtiging door middel van een beloning. Door het
gezamenlijk ontwikkelen van een bekrachtigingssysteem en het
optimaal aansluiten hiervan op de schoolsituatie leidt tot mooie
resultaten.

Zoals ook elders in dit themanummer wordt betoogd (zie bijdrage Blonk & Nelen) is het verzamelen en gebruiken van data
een belangrijk instrument binnen SWPBS. Naast het kunnen
volgen van de implementatie van PBS en het inzicht krijgen in
welke kinderen baat kunnen hebben brj PMTO in de thuissituatie, kan de data ook worden gebruikt om heel gericht interventies in te zetten in de school. De interventies worden uitgevoerd
door de (professionele) opvoeders, aangezien zij beschermende
factoren (factoren die kinderen beschermen tegen problemen/
risico's) kunnen inzetten voor een kind. De balans tussen deze
beschermende- en risicofactoren blijkt cruciaal, niet alleen voor
gedragsproblemen maar ook voor andere problemen in de ontwikkeling. De beschermende factoren moeten voldoende tegenwicht bieden aan de risicofactoren. Samen met de leerkracht en
ouders kan een heldere structuur met voorspelbaar gedrag en

Preventief, duurzaam en innovatief. De komende tijd
wordt bekeken in hoeverre PBS kan worden ingezet in de
buitenschoolse opvang, een andere context waar kinderen toch al komen. Zokrijgthet PBS-project steeds meer
het karakter van een olievlek. Steeds meer scholen sluiten
aan om samen kinderen uit te dagen tot positief gedrag en
voelen zich thuis bij een gedragsmatige aanpak die verder
gaat dan het plakken van etiketten op kinderen. Het is zo
mooi dat scholen en zoÍg dit samen kunnen doen: samen aan
de slag en samen de context van kinderen versterken.

veel positieve feedback worden uitgezet.
De nauwe samenwerking tussen onderwijs en zorg is niet onopgemerkt gebleven. Steeds meer scholen tonen interesse in de samenwerking die vorm krijgt in het project SWPBS. De verwachting is dat in20II nog vijf scholen aansluiten. In oktober 2010
won het PBS-project de Jos van Kemenade Award. Kete Kervezee, die voorzitter was van dejury motiveerde de keuze voor
het winnende project als volgt: 'De scholen en Yorneo heb-

ben het partnerschap centraal staan. Ze maken gebruik
van elkaars kracht door een maximale verbinding aan te
g,aan. Daarmee Tijn ze een voorbeeld voor anderen.'
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De SWPBS-reis
van drte pilotscholerl
in het Gooi
,n 2009 en 2010 ziin drie specíale basisschoI len van Christelijk Speciaal Onderwijs (CSO)

Na een presentatie over SWPBS in juni 2009 stemde 1007o van
de teams voor invoering van dit schoolbrede systeem. Zo startfe

het Gooi als eerste pílotscholen in Nederland
aan hun'avontuurlijke PBS-reis' begonnen.
Aan deze reis ging een bewustwordingsproces vooraf. Het Mozaiek in Hílversum en De
Wijngaard ín Huizen waren al enige jaren bezig
geweest met scholing gericht op het beter Ieren omgaan met moeílijk gedrag op school. Dit
werd gedaan in de vorm van trainingen vanuit
de ambulante díenst van cluster lV. De diverse
scholingsmomenten gíngen over autisme

in augustus van het schooljaar 2009-2010 de implementatie van
PBS op twee scholen van CSO het Gooi. De derde sbo-school,
De Indon in Bussum, startte in mei van dat schooljaar.

spectru m stoo rn í ssen, g ed rag sstoo rn issen e n
het GlP-model|. Ook werdTaakspel in een groot
aantal groepen ingezet. Dit laatste had een positief effect op het handelen van de leerkrachten, maar de generalisatie van de vaardigheden
die leerkrachten metTaakspel leren bleek, met
name buiten de klas, moeilijk te zijn. Duidelijk
werd dat hier sprake was van een zogenoemd
'Trai n and Hope'-systeem.

Bij 'Train

and Hope' wordt, als antwoord op een hulpvraag van-

uit een team, een deskundige ingeschakeld die het team komt
trainen. Vervolgens hoopt men dat de training effect zal hebben
op het dagelijks handelen. Na enige

t¡d blijkt

dat het effect van

de training nauwelijks meer te zien is. Er ontstaat een nieuwe
hulpvraag en er wordt wederom een deskundige de school ingehaald die komt trainen. Bij de teams bleef, ondanks de vele
trainingen die de revue passeerden, een gevoel van handelingsverlegenheid omtrent gedragsproblemen bestaan. Het bewustzijn groeide dat scholing alleen niet voldoende was, maar dat
er een eenduidige schoolbrede aanpak nodig was: alle neuzen
dezelfde kant uit in het pedagogisch handelen!

iä#

Iedere reis begínt met een eerste stap
De eerste stap in het proces van implementatie van (SW)PBS
was het vormen van een gedrags- of PBS{eam binnen de scholen. Dit team bestaat uit een leerkracht uit iedere bouw, de locatiedirecteur, de intern begeleider, de schoolmaatschappelijk
werkster en iemand van het onderwijsondersteunend personeel.
Op é.én van de pilotscholen is dat de administratief medewerkster, op de andere twee scholen zijn dat de concierges. Op Het
Mozaïek zit ook een ouder in het gedragsteam. De andere twee
scholen betrekken ouders bij het proces via een 'ouderdenk-

tank', die ieder kwartaal overleg heeft met het gedragsteam.
Aangezien de scholen in het Gooi, samen met vijf pilotscholen
in Drente, de eerste scholen in Nederland waren die PBS invoerden, konden zij dit systeem nog nergens in de praktijk zien. Het
schoolbestuur van CSO het Gooi besloot alle schoolteams gefaseerd op studiereis naar Noorwegen te laten gaan. PBS (PALS
in het Noors2) is in Noorwegen tien jaar geleden voor het eerst
ingevoerd en inmiddels zijn er zo'n honderd 'Palsscholen'. Met
deze studiereis werd een grote investering gedaan vanuit het be-

stuur met als doel de implementatie van PBS op de drie scholen
optimaal kans van slagen te geven. Voor de teamleden was deze
studiereis een mooie 'bekrachtiging' voor de extra energie en
inzet die dit intensieve veranderingsproces vraagt. Voor de start
van de implementatie van PBS op schoolbreed niveau bleek deze reis een prachtige manier om mensen ook intrinsiek gemotiveerd te krijgen. Veel teamleden gaven aan dat zij met name
uit het bezoek aan de Palsschool meenamen dat de leerkrachten geen 'PBS meer deden, maar PBS waren'. De Noorse leerkrachten vertelden dat dit zeker enkelejaren had gekost, maar
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Monique BAARD
SWPBS-coach CSO het Gooi
SI4/PBS trainer en coach Pica Pedia

vertrouwen mee: 'Dit kunnen wij ook leren!'

tingen zijn zichtbaar in de klassen en er worden naast lessen
voor gedrag in alle ruimtes van de school nu ook lessen gegeven
rondom de gedragsverwachtingen in de klas. Merkbaar is dat
er steeds meer variatie ontstaat in deze gedragslessen. Tijdens
teamvergaderingen tonen teamleden regelmatig opnames van

Op weg naar een positief schoolklimaat

hun gedragslessen, om hun collega's te inspireren,

dat zij veel meer energie overhielden in hun werk dan vroeger.
Het gaf de schoolteams van de drie pilotscholen een gevoel van

Het eerste invoeringsjaar richtte zich op de implementatie van
waarden vast en op alle drie de scholen werden dit: veiligheid,

Van onb ewust PBS - onbekwaam naar onbewust
PBS-bekwaam

respect en verantwoordelijkheid. Vanuit deze waarden zijn de
schoolbrede gedragsverwachtingen bepaald voor alle algemene

PBS vraagt van de teams een omslag in denken en handelen. En

het schoolbrede niveau van PBS. Iedere school stelde de basis-

ruimtes in de school. In de scholen zijn deze waarden en gedragsverwachtingen in alle ruimtes ook zichtbaar gemaakt. Iedere school heeft dit op eigen wijze vormgegeven. Er hangen
prachtige PBS-posters in alle ruimtes van de scholen. In wekelijkse gedragslessen worden de gedragsverwachtingen aangeleerd en geoefend. Daarnaast er is een schoolbreed systeem
van bekrachtiging van gewenst gedrag ingevoerd. Dit 'token-

zoals bij ieder groot veranderingsproces in een organisatie gaat

systeem' bestaat uit beloningskaardes die in de klas worden
verzameld voor een groepsbeloning. Naast deze tastbare be-

Figuur I : Leercyclus van PBS

krachtiging, die de leerlingen overal in de scholen als verrassing kunnen krijgen wanneer zij gewenst gedrag laten zien, ligt
de kern van het bekrachtigen van gewenst gedrag binnen PBS
vooral in de positieve interactie. Leerkrachten leren maximale
aandacht te geven aan gewenst gedrag en minimale aandacht
aan ongewenst gedrag. Het streven is dat het hele schoolteam
zich de verhouding 4:l (complimenten:correcties) eigen maakt.
De focus komt ook te liggen op pro-actief handelen: hoe kunnen wij ongewenst gedrag in de school voorkomen? Daarnaast
hebben de teams op de studiedagen eenduidige technieken van

ook dit proces met golfbewegingen. Een periode van werkstress
tijdens een toetsperiode of de rapporten zorgt ervoor dat een
deel van de teamleden terugvalt in oude patronen. Ieder team-

lid doorloopt op zijn of haar eigen wijze

en tempo de cyclus van

leren tijdens de implementatie van PBS.

Onbewust
bekwaam
Bewust
bekwaam
Bewust
onbekwaam
Onbewust

Onbekwaam

corrigeren geleerd en is er een schoolbreed systeem van consequenties bij (ernstig) ongewenst gedrag ingevoerd.

Anderhalf jaar na het begin van de implementatie van PBS zijn
alledrie de schoolteams de eerste trede van de trap allang voorbij. Het beklimmen van de volgende treden gebeurt zeer geva-

Het schooljaar 2010-2011 zljn de scholen gestart met de implementatie van PBS op klassenniveau. In alle klassen zijn de ge-

rieerd. Zoals een PBS-school een piramide van drie niveaus aan
interventies voor de leerlingen kent, zieje als het ware ook drie
niveaus binnen de schoolteams:

dragsverwachtingen in de klas vastgesteld. De gedragsverwach-

tïi ¡l
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het primaire (groene) niveau vormt de grootste groep van
de teams. Deze teamleden hebben voldoende aan de scholingsmomenten van PBS en de begeleiding en feedback op
de werkvloer;
het secundaire (gele) niveau bestaat uit een kleine groep
teamleden dat meer moeite heeft om zich de technieken en
vaardigheden van PBS eigen te maken. Deze teamleden heb-

zeer veel moeite hebben met het veranderingsproces of niet
(meer) achter PBS staan. Deze personen hebben intensieve,

individuele begeleiding en training nodig en bijvoorbeeld het
werken met een PBS-maatje.

De PBS-reisleider

ben behoefte aan intensievere begeleiding, bijvoorbeeld in de

-

vorm van Video Interactie Begeleiding en extra training of
intervisie in kleine groepjes;
het tertiaire (rode) niveau bestaat uit enkele teamleden die

De PBS-reis wordt begeleid door een PBS-coach. Intern wordt
het proces aangestuurd door het PBS-team. PBS-coach stippelt
de grote lijnen samen met het PBS-team uit. Naast observaties

Figuur 2 : Registratie Gedragsincident
Naam leerling:

Datum:

Groep/klas:

Tud

Ingevuld door:

O klaslokaal

O schoolplein
O fietsenstalling
O ganglhal
O gymlokaal
O kleedkamer
O bibliotheek/mediatheek
O
O
O
O

toilet
taxi(bus)

overblijf ruimte
anders, nl:

..............

O gesprek
O verlies van privilege
O time oulafzonderen
O nablijven/tijd inhalen
O wegsturen naar .......
O herstellen schade

;så

O onacceptabel taalgebruik
O uitschelden
O obscene gebaren
O ruzie
O plagen
O ongehoorzaam,/tegendraads
O moedwillig verstoren van activiteit
O misbruik van materiaal
O onacceptabele kleding
O onacceptabel gebruik digitale middelen
O anders, nl. .................

O verbale agressie (dreigen)
O
O
O
O
O
O

pesten

liegen/bedrog/spieken
vechten
fysieke agressie (eenzijdig)
seksuele intimidatie

gebruik/in bezit van tabak
O gebruik/bezit van drugs
O gebruik/bezit van alcohol
O ongeoorloofd verblijf buiten
schoolterrein
O spelen met vuur
O materiële vernieling/vandalisme
O diefstal
O anders, nl. .....

O taak doen

O schrijfstraf
O contact met ouder/veÍzorgeÍ
O schorsing
O anders, nl: .......
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De SWPBS-reis van drie pilotscholen in het Gooi

en

filmopnames leveren de maandelijkse gegevens uit het databasesysteem en het zelfbeoordelingsonderzoek (dat twee keer
per jaar wordt ingevuld door ieder teamlid) belangrijke infor-

tenbriefjes. Toch levert de data al waardevolle informatie op.
Naast informatie over gedrag van groepen en individuele leerlingen levert de data vooral belangrijke informatie op over het

matie over het implementatieproces.
Modelling is tijdens het hele proces essentieel. De coach en het
PBS{eam zijn zich bewust van de voorbeeldrol die zij spelen in

schoolbrede niveau dat de scholen vorigjaar hebben ingevoerd:
doen we wat we hebben afgesproken dat we zouden doen?

de teams.

Maar ook de rol van de directies is erg belangrijk. Het

is mooi om te zien hoe de directies van onze pilotscholen groeien

in deze rol. In de wekelijkse teaminfo is PBS een vast onderdeel.
Teamleden worden steeds vaker gecomplimenteerd en bekrachtigd vanuit de directies en iedere teamvergadering start met een
positieve succesronde. Binnen de teams ziejelangzaam ook een
verandering in de communicatie plaatsvinden. Men wordt zich
ook binnen het team bewuster van de verhouding 4:1!

De data van Het Mozaïek lieten, voor de invoering van PBS,

Databasegegevens sls kompas vün de SWPBS reis

maandelijks een piek zien van gedragsincidenten tijdens de pauzes op het plein. Nadat het bekrachtigingssysteem schoolbreed
van start was gegaan, was een enorme daling van gedragsin-

Beslissingen nemen op basis van concrete gegevens vormt een
essentieel onderdeel van PBS. Scholen zijn dit nog niet gewend,
zeker niet op het gebied van gedrag en pedagogisch handelen.

Op Het Mozai'ek is men in2009 al gestart met het registreren
van gedragsincidenten via een incidentenbriefje. Op De Wijngaard en de Indon doet men dit sinds mei 2010.

cidenten te zien in de data vanjuni, augustus en september. In
oktober was er echter weer een stijging van het aantal incidenten. Met name tijdens de kleine pauze en aan het begin van de
middag was de stijging aanzienlijk.

Figuur 3: Aantal meldingen op tijd september-oktober 2010

Naast de gedragsincidenten houden de leerkrachten per week
bij hoeveel PBS-kaardes iedere leerling heeft ontvangen. De

ervaring leert ons dat leerkrachten hierdoor al bewuster kijken naar leerlingen die minder vaak positieve feedback krijgen.

Daarnaast wordt bekeken ofleerlingen die veel gedragsincidenten hebben wel voldoende positief bekrachtigd worden wanneer zij gewenst gedrag laten zien. Tot slot wordt door de leerkrachten drie keer perjaar zes korte momenten gedrag van alle
leerlingen geobserveerd met behulp van een observatielijst van
Taakspel. Al deze gegevens worden naast elkaar gelegd. Maan-

delijks worden de gedragsincidentenbriefjes verwerkt en de data wordt vervolgens besproken in het PBS-team. Enkele keren
per jaar komt de data-analyse ook op teamvergaderingen of tijdens een PBS-studiedag aan bod. Vanaf dit schooljaar wordt er
bovendien in iedere bouwvergadering aandacht besteed aan de
data. Daarnaast worden de individuele leerlinggegevens uit het
datasysteem gebruikt op de leerlingbesprekingen.
Het databasesysteem voor PBS in Nederland is nog in ontwik-

keling. Op de drie pilotscholen in het Gooi wordt op dit moment nog gewerkt met een eigen eenvoudig zelfontworpen excelbestand met bijbehorende grafieken. Na anderhalfjaar groeit
de behoefte aan gedetailleerdere gegevens vanuit de inciden-

03.30-09.00 09.00-10,æ 10,@-11,00 11.00-12,@ 12.00 13.00 13.00

14.00 14,æ-15,00

I

onbekend

In het PBS-team en in het team is deze data geanalyseerd. Daar
is een aantal acties uit voortgekomen: de spelmogelijkheden
voor de leerlingen van midden- en bovenbouw worden tijdens
depatze uitgebreid en van iedere toezichthouder wordt een observatie gemaakt door de PBS-coach. Na de observatie volgt
een kort feedbackgesprek.
Ook bleek dat er een duidelijke afname was in het totaal aantal
kaartjes dat in de gehele school werd uitgedeeld voor gewenst
gedrag. Teambreed werd afgesproken weer bewust te focussen
op gewenst gedrag, met name op het plein en in de gangen.

'.:!r,':i;
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Ouders als reisgenoten tijdens de PBS-reis
De implementatie van PBS vraagt veel van de schoolteams.
Met name bij de start van het proces bleken de teams de eerste maanden erg in beslag te worden genomen door al het werk
dat het ontwikkelen van de gedragslessen, het bekrachtigingssysteem en het ontwerpen van de visuele vormgeving van de

Voorbeeldenvan
Ieerlingen rnet ASS

waarden in de school met zich meebracht. In het begin werden
de ouders daardoor onvoldoende op de hoogte gehouden en bij

het proces betrokken. Hier is binnen de PBS-teams uitgebreid
over gesproken, met als gevolg een planning van PBS-ouderavonden. Tevens wordt vanaf dat moment

in iedere maande-

lijkse ouderinfo informatie ook over PBS gegeven. Inmiddels is
ook de naschoolse opvang bij het proces betrokken en is er een
informatieochtend gehouden voor alle jeugdhulpverleningsor-

fr}ocententeams in het Voortgezet Onderwíjs
l) øpt, regelmatíg aan tegen gedrags- en
leerproblemen van leerlingen. De afgelopen
jaren zijn deze problemen aangepakt door het
maken en uitvoeren van índividuele handelingsplannen voor individuele Ieerlingen.

ganisaties uit de regio. Dit schooljaar is er op Het Mozai'ek a1
een intensieve samenwerking met MEE op gang gekomen en
worden er, in samenwerking metMEE, ouderavonden over 'positief opvoeden' gegeven. Ook is er een wekelijks inloopspreekuur van de schoolmaatschappelijk werkster gekomen op alle
drie de scholen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een forum
voor opvoedvragen op de websites van de drie scholen.

Niemand keert terug van een reís zoals hij is
vertrokken
De drie pilotscholen van CSO het Gooi hebben inmiddels ruim
een derde van de PBS-reis afgelegd. Tot nu toe verloopt de reis

voorspoedig, maar er is nog een flinke weg te gaan! Het is belangrijk om je tijdens deze reis niet te veel te focussen op het einddoel. Het risico bestaat dan datje ieder bereikt tussenstation te
snel weer achter je Taat.Zo nu en dan de tijd nemen om met het

hele schoolteam even stil te staan en vooral om ieder succes te
vieren is zeer effectief. Je wilt tenslotte voorkomen dat er onderweg reisgenoten verdwalen. PBS is succesvol geïmplementeerd
wanneer het hele schoolteam de eindbestemming heeft bereikt!

Noten
1

Groeps- en Indívidueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de

Ieraar (GIP), Werken in de school met het GlP-model' door J. Roozendaal en
M.E. Visser-Meijman, Seminarium voor Orthopedagogíek, 2007, uilgave van
de Bascule ditisie speciaal onderwijsærg

2

":a.r*t

PALS, wtw. atfe rds s e nre re t.no

Tussen 2003 en 2008 was er een stijging van het aantal toegekende rugzakjes van 11.000 naar 36.000 enzijn de speciaal

onderwij s plaatsen toegenomen met 25Vo (Rapport Onderwij sraad,20l0). De helft van de rugzakken is toegekend aan leerlin-

Al deze leerlingen hebben een individueel handelingsplan, vaak met veel en uitgebreid omschreven doelen. Hoe
deze doelen bereikt moeten worden staat meestal in algemene
termen aangeven. Er staat niet beschreven hoe de docent met al
deze individuele handelingsplannen moet omgaan in zijn klas.
(Goei & Kleijnen, 2010). Er is weinig aandacht voor het schoolbreed preventief handelen (Blonk, 2009, 2010).
gen met ASS.

In dit artikel worden drie voorbeelden beschreven van het aanpakken van moeilijke onderwijssituaties voor leerlingen met
ASS in het regulier Voortgezet Onderwijs. Het probleem van
de individuele leerling wordt benaderd als een moeilijke onderwijssituatie voor het docententeam. Middels het verzamelen van
data is er op zoek gegaan naar in de praktijk bewezen effectieve
interventies voor de individuele leerling. Vervolgens is er gekeken welke opbrengsten mogelijk effectief zijn voor alle leerlingen. Samen met de mento¡ de leerling, de ouders, de ambulant
begeleider en andere betrokkenen zijn gegevens verzameld rond
onderwijssituaties waarin de docenten zich handelingsverlegen
voelen. Met alle betrokkenen is op basis van data gezocht naar
succesfactoren. Deze gegevens werden met elkaar besproken.
Gaandeweg deze onderzoeken zijn wij in aanraking gekomen
met het gedachtegoed van het School Wide Positive Behavior
Support. (Horner e.a., 2005). We ontdekten dat onze manier van
werken naadloos paste binnen SWPBS.
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Van rode interventies
nôtar gr oene interventie

s

SWPBS

van Fontys OSO. Vanuit deze denktank is in een later stadium
het SWPBS-team (afgekort PBS-team) gevormd.

Al zoekend naar de 'good practices' van docenten in hun om-

De vraag werd gespecificeerd door met alle betrokkenen, in-

gang met leerlingen met ASS op twee scholen voor Voortgezet

clusief de leerling en de ouders, in kaart te brengen hoe het probleem eruit ziet. Antwoord is gegeven op de vragen:

Onderwijs gebruikt het onderzoeksteam een manier van werken die past binnen het Team Initiated Problem Solving (TIPS)
model (Newton e.e.a., 2009) In dit model wordt eerst de vraag
onderkend en vervolgens wordt deze verfijnd. Dit gebeurt op
basis van data.Deze data worden besproken in het team en op-

Wat is het probleem?
Hoe vaak komt het voor?
Waar gebeurt het?

lossingen worden gekozen. Vervolgens wordt een actieplan ontwikkeld en geïmplementeerd. Tot slot wordt wederom op basis

Wie zijn er bij betrokken?

van data het actieplan geevalueerd en zo nodig bijgesteld.

Waarom gebeurt het?

Figuur

l:

Team Initiated Problem Solving (ZIPS)

gebeurt het?

Zo is de beginsituatie in kaart gebracht, Vervolgens zijn deze'eigen' data in het docententeam besproken. Met elkaar is
nagedacht over mogelijk werkbare oplossingen. Voor deze oplossingen werd allereerst gezocht naar interventies die kunnen

Onderken
het probleem

Evalueer
en stel
act¡eplan bU

Ontwikkel

en verfijn de
hypothese

I
Ontwikket
en
implementeer
actieplan

'Wanneer

Bespreek
en kres
oplossingen

voorkomen dat een moeilijke onderwijssituatie ontstaat. Vervolgens is besproken welk gedrag men in de toekomst verwacht
van docenten en leerlingen in deze moeilijke onderwijssituaties.
Besproken is waarom men dit belangrijk vindt. Aan elk aspect
van dat gedrag is in een later stadium een waarde gekoppeld.
Bepaald is hoe dit verwachte gedrag geïmplementeerd kan worden, hoe dit aangeleerd kan worden. Bepaald is wie dat het beste
kan doen en wanneer. Tot slot is bepaald hoe de evaluatie plaats

zal

gaan vinden.

Probleemoplossen
in het team

"Na ongeveer een jaar samenwerken met het lectoraat
Evaluerend Handelen, betrap ik mezelf erop, dat alles te-

Naar Newton, J.5,, Todd,4.W., Algozzine, W., Horner, R, &

rugvoert naar de piramide van SWPBS. Leerlingen met
ASS, passend onderwijs, ordeproblemen, effectieve lestijd, het antwoord hierop is brede aanpak gedrag. Colle-

-

Algozzine, 8.,2009

ceerd. In de Denktank zitten de directeur, de zorgcoördinator,

t data; datalaten zien wat het effect is, data laten zien wat er aangepakt moet worden"
(citaat van Maria (Jrselmann, teamleider op Kandinsky

een afvaardiging van mentoren, de ambulant begeleider, een

College, Nijmegen, in: Hazenberg, 2010)

In onderstaande voorbeelden is iedere keer eerst de vraag in
een onderzoeksgroep, genaamd de Denktank, nader gespecifi-

ga's worden overtuigd me

onderzoeker van school, een hogeschooldocent en een lector

{

¡è
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Hieronder worden drie vragen van docententeams m.b.t. het onderwijs aan leerlingen met ASS besproken. Wij benaderden deze problemen van individuele leerlingen als een moeilijke on-

ASS overgedragen kan worden van het zorgteamnaar de mentof'laatzien hoe door het nauwkeurig in kaart brengen van ro-

derwijssituatie voor deze leerlingen en hun docenten: de uir
voering van open opdrachten, de agenda bijhouden en de start

voor alle leerlingen ontstaat.

van de les.

Open opdrachten
"Hoe bieden we leerlingen met een stoornis in het autistisch

de interventies er een groene interventie in de vorm van een les

We beginnen met een voorbeeld m.b.t. het voorkomen van een
moeilijke onderwijssituatie. In de bespreking van de vraag

spectrum hulp bry het uitvoeren van open opdrachten?" was de
vraag van docenten op Havo Notre Dame des Anges in Ubbergen. Deze school trekt van oudsher veel leerlingen met speciale
onderwijsbehoeften. Dit vanwege de kleinschaligheid, de dui
delijke structuur en goede begeleiding die er geboden wordt.

"Hoe bieden we leerlingen met een stoornis in het autistisch
spectrum hulp b¡ het uitvoeren van open opdrachten?" laten
we zien hoe preventieve rode interventies voor individuele leerlingen worden gevonden en hoe de verzameling van deze rode

Docenten en mentoren op Notre Dame waren echter ondanks
dat alles niet volledig toegerust om ASSleerlingen de hulp te
bieden die zij nodig hadden, met name met betrekking tot open

interventies leidt tot een preventieve groene interventie voor alle leerlingen.

De bespreking van de vraag "hoe nu een ideale 'auti-les' eruit
zou moeten zien" laat zien hoeje kan bepalen welke gedrags-

opdrachten. Zoeken naar een manier om deze handelingsverlegenheid op te lossen sluit naadloos aan bij de visie van school
waarin het belangrijk gevonden wordt dat iedereen op Notre
Dame zich gekend en gezien voelt. Diversiteit wordt gezien als

verwachting je wilt gaan aanleren.

Tot slot volgt een voorbeeld van verwacht gedrag aanleren en
evalueren. De vraag "hoe de begeleiding van leerlingen met
Figuur

2

: Gedragsverwachting

naam docent:
één verwachting

\t:1.

(bijv.: leerlingen. komen met gedempte stem binnen en
gaan direct naar hun eigen plaats)
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een meerwaarde. Vanuit die optiek hebben docenten zichvereend ingezet om te zorgen d atze ookdeze groep leerlingen goed

onderwijs kunnen bieden.

Allereerst is bekeken op welke wijze de docenten, mentoren,
huiswerkbegeleiders en ouders al hulp boden bij open opdrachten rond drie leerlingen met ASS in de brugklas. Het bespreken
van deze data gaf informatie over hoe deze hulp verbeterd zou
kunnen worden. Het structureren van de omgeving bleek naar

sluiter werden in de praktijk effectief gebleken handelingsrichr
lijnen opgenomen voor moeilijke onderwijssituaties, dus niet

specifiek meer voor het maken van open opdrachten. Hiermee
is het maken van een Bijsluiter een preventieve gele interventie geworden. Een interventie bedoeld voor alle leerlingen met
ASS die specifieke ondersteuning nodig hebben in sommige
onderwijssituaties.

communicatieve interactie en het aanpassen van het taalaan-

De school geeft aan de Bijsluiter te gebruiken om de begeleiding van leerlingen met ASS eenvoudiger te maken (Nijman,
2010). Ouders en docenten geven aan de Bijsluiter een werk-

bod. De hulp bleek verbeterd te kunnen worden door een stapsgewijze opbouw van de opdracht, visuele ondersteuning, het

baar document te vinden. Uit de resultaten van de leerlingen
blijkt dat ze wel merken dat er soms rekening gehouden wordt

markeren van het belangrijkste deel van de opdracht, het bieden van alternatieve inlevermogelijkheden, het geven van tus-

met hun autisme.
Op grond van uitspraken van docenten heeft men de indruk dat
het werken met Bijsluiters een positief effect heeft op de schoolresultaten, dat leerlingen met ASS minder conflicten hebben en

verhouding minder vaak als hulpmiddel gebruikt te worden dan

sentijdse feedback en het tussentijds beoordelen van het werk
(Wichers-Bots e.a., 2008).

In de praktijk effectief gebleken handelingsrichtlijnen werden
door de mentor samen met de ouders en de leerling vastgelegd
in een document. Eén van de betrokken leerlingen gaf het document de naam "Bijsluiter" (Wichers-Bots, Haasen & Tilborg,

verzuim is verminderd. Docenten ervaren minder handelingsverlegenheid. Men geeft aan dat sommige leerlingen met ASS
niet meer als zorgleerling gezien worden.

2007). Deze rode interventie, specifiek voor één leerling, werd
met uitleg verspreid onder alle vakdocenten. Zokwam bijvoor-

Sturt van de les

beeld bij twee leerlingen in de Bijsluiter te staan dat een open
opdracht in één lettertype, liefst schreefloos, moet worden aan-

In de bovenbouw van Havo Notre Dame des Anges werd

geboden, omdat de leerlingen de opdracht dan beter kunnen le-

vraag gesteld hoe nu een ideale "auti-les"eruit zou moeten zien.

zen en begrijpen.

Allereerst werd de start van de les besproken. Er werden enkele
opnames van mentoren met elkaar geanalyseerd. Als belangrijk
voor leerlingen met ASS werd genoemd dat de docent duidelijk
aanwezig is in de klas en de regie neemt. Ook is het belangrijk
dat de docent rustig is en met woorden, maar ook met gebaren,
duidelijk aangeeft wathijlzij van de leerlingen verwacht.
Vervolgens kwam weer de opmerking van docenten dat deze
zaken eigenlijk belangrijk zijn voor alle leerlingen. De vraag
rees: weten de leerlingen wat wij van ze verwachten bij de start

De adviezen die opgesteld werden in de Bijsluiters van de individuele leerlingen werden echter al snel op grotere schaal ingezet. De schoolleiding en individuele docenten zagen namelijk
snel de voordelen yan
n stapsgewijze aanpak van opdrach-

zo

ten. Besloten werd om de ASS-coördinatoren te vragen om alle

nieuwe docenten in de verplichte ASS-scholing aan het begin
van het schooljaar te scholen over deze aanpak. Ook werd besloten om dezezelfdekennis, viade clusters bij de vakdocenten
onder de aandacht te brengen. De richtlijnen over lay-out en lettertype werden eveneens op grote schaal overgenomen.
Op deze manier is een rode interventie 'het stapsgewijs opbou-

wen van een open opdracht voor ASS-leerlingen' een preventieve groene interventie voor alle leerlingen geworden. Het helpt
alle leerlingen om een open opdracht goed te volbrengen. Deze

interventie is opgenomen in het School vademecum'Het voorkomt problemen niet alleen voor leerlingen met ASS, maar voor
alle leerlingen.
Op Notre Dame besloot men om voor alle leerlingen met ASS,
met of zonder rtgzak, een 'Bijsluiter' te maken. In deze Bij-

de

van de les? Onder de mentoren werden verschillende verwach-

tingen genoemd. Vervolgens is afgesproken dat iedere mentor
één verwachting formuleert en gedurende 5 lessen bekijkt ofde
leerlingen hieraan voldoen. Bepaald wordt of meer of minder
danS}Vo van de leerlingen hieraan voldoet. Specifiek wordt ook
gekeken of de leerlingen met ASS het verwachte gedrag laten
zien. In een klas zitten maximaal 3 leerlingen met ASS. WJ
hebben onderstaand format hiervoor gebruikt.
De bedoeling is dat we uiteindelijk gezamenlijke gedragsverwachtingen bepalen endeze vervolgens gaan aanleren aan alle
leerlingen en docenten in de bovenbouw. De resultaten die uit
dit onderzoek komen vinden rechtstreeks hun weg terug naar de
.:b ¿'
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klas. Waar ze niet alleen voor de leerlingen met ASS toegepast
worden, maar voor de hele klas waardevol blijken fe zijn.

Agenda Bijhouden en huiswerkplanning
Op het Kandinskycollege, school voor Voorgezet Onderwijs
(VMBO, HAVO en VWO), werd de vraag gesteld hoe de begeleiding van leerlingen met ASS overgedragen kan worden van
het zorgteam naar de mentor. Allereerst is in kaart gebracht hoe
de begeleiding van 6 leerlingen in de brugklas er nu uitziet. In
onderstaande grafiek is te zien wie welke begeleiding gaf aan 6
leerlingen met ASS in de brugklas m.b.t. het agenda bijhouden
en huiswerk plannen gedurende 6 weken (Aberson, 2010).

van hulp. Het bespreken van deze data in de denktank, leidde
tot de conclusie dat alle leerlingen allereerst meer gerichte training nodig hebben m.b.t. het verwachte gedrag ten aanzien van
agenda bijhouden. Er is een les ontwikkeld die de mentoren in
alle brugklassen hebben gegeven. De waarde verantwoordelijkheid is hieraan gekoppeld. Er werden opnames van de lessen bij
mentoren gemaakt en deze zijn weer in de groep besproken.
De effectiviteitvan deze lessenserie is nu samen met de leerlingen onderzocht. Het betreft 229 leerlingen verdeeld over 9 brugklassen. Onder hen bevinden zich 4 geindiceerde leerlingen met
ASS. Leerlingen hebben elkaars agenda beoordeeld op de hieronder beschreven criteria. De kolom links in figuur 4 geeft aan

hoeveel leerlingen met ASS op de beoordelingscriteria scoren,
de kolom rechts geeft de percentages van alle onderzochte brugklasleerlingen. Eén leerling met ASS was afwezig.

Figuur 3: Agenda en huiswerkplanning
Figuur
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Op grond van de gevonden data blijkt dat 3 aspecten: structuur,
voorspelbaarheid en veiligheid essentieel zijn. De data zijn feruggekoppeld naar de groep mentoren. Voor de agenda bijhouden werden in het team een aantal succesfactoren genoemd:
controleren, werken met kleuren en vakken per week laten in-

het huiswerk is genoteerd (ook als het
al af is)

2

Wat klaar is, is afgevinkt.

2

34,570

Aantal leerlingen dat de lijst heeft ingevuld

3
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Hier zien we dat het onderzoeken van een rode interventie, individuele begeleiding van een leerling met ASS m.b.t. het bijhouden van de agenda en huiswerkbegeleiding, en vervolgens
deze data in het team bespreken, leidt tot een preventieve groe-

schrijven, bieden van een vaste structuur door iedere docent ne interventie. Er is nu voor alle leerlingen een zelf ontwikkelop dezelfde wijze, in mentoruur behandelen, huiswerk op ELO de les gegeven voor het bijhouden van de agenda. In deze les
zetten en het inschakelen van medeleerlingen voor het bieden wordt niet alleen geleerd wat er verwacht wordt van de leerling
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m.b.t. agenda bijhouden, maar ook wat er van de docent ver-

van de moeilijke onderwijssituatie m.b.t. het maken van open op-

wacht mag worden.

drachten leidde tot het voorkomen van deze en andere moeilijke
onderwijssituaties voor leerlingen met ASS door het ontwikkelen

Bij drie leerlingen met ASS in de brugklassen ligt de zorg nu
volledig bij de mentor. De zorgcoördinator fungeert als achter-

van een Bijsluiter (preventieve rode interventie) en vervolgens tot

wacht en vraagbaak. Eén leerling wordt deels ondersteund door

het stapsgewijs opbouwen van en open opdracht voor alle leerlin-

de zorgcoördinator.

gen (preventieve groene interventie).

Op basis van data wordt bepaald welke gedragsverwachting docenten hebben m.b.t. de start van de les en of leerlingen dit gedrag

Conclusie

ook laten zien. Op basis van deze data zal bepaald worden welk
verwacht gedrag wordt aangeleerd in welke klassen van de boven-

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat het verbeteren van het
onderwijs voor leerlingen met ASS het team helpt het onderwijs
voor alle leerlingen te verbeteren. Het probleem van een indivi-

bouw. Voor het bijhouden van de agenda is een les gegeven voor
alle leerlingen in de eerste klas (groene interventþ. In de drie genoemde voorbeelden is op beide scholen dus gewerkt vanuit rode

duele leerling wordt benaderd als een moeilijke onderwijssitu-

interventies naar groene interventies. Ook dit is SWPBS.

atie voor het docententeam i.p.v. een probleem van een individuele leerling. Een

moeilijke onderwijssituatie voor leerlingen met

ASS bhJkt vaak een moeilijke onderwijssituatie voor alle leerlingen te zijn. Door te werken met eigen data lost een team zijn
vragen rondom moeilijke onderwijssituaties zelf op. Zij doen dit
samen met de leerling, ouders, de ambulant begeleider en andere betrokkenen. Deze gegevens worden met elkaar besproken.
Met alle betrokkenen wordt gezocht naar succesfactoren, naar
'good practices'. Dit gebeurt schoolbreed.

Het analyseren van rode interventies geeft inzicht in wat preventief aan groene interventies kan worden ingezet. Het onderzoeken

Figuur 5: Preventies
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Positieve Gedt aØ sondersteuninØ oversp o elt
onderwii s en j euØ dhulpverleninq

Het is nog geen tien jaar geleden dat de eerste publicatie over

First step to

schoolwide positive behavior support verscheen. Het is met na-

In mijn boekje ADHD op school' had ik die tips ook verwerkt.

me te danken aan de 'toevallige' ontmoeting van Willem de

In 2006 zocht ik contact met Annemieke, zij reageerde

Jong en Annemieke Golly. De van oorsprong Nederlandse An-

spontaan en positief. Er volgde een dubbelinterview in het blad
Balans, o.a. over 'First Step to Success', ook een op SWPBS ge-

nemieke Golly kan genoemd worden als 'de bruggenbouwer'

van de benadering in het Nederlandse onderwijs. Dr. Golly
werkt al vele jaren als teacher educator aan het Oregon Research Institute in de USA. Drs. Willem de Jong is dertig jaar
werkzaam in het speciaal onderwijs, waarvan 28 jaar op het
grensgebied met de psychiatrie. Momenteel is hij expertise- en
productontwikkelaar b{ REC 4.5 Noord-Holland. We stelden

Willem de Jong enkele vragen over het prille begin.
Hoe kwum u in aanraking met deze benadering van gedragsvraagstukken?
In 2001 kwam ik voor het eerst met het werk van Annemieke
Golly in aanraking, tijdens de jaarlijkse CHADD (belangenvereniging voor mensen met ADHD) conferentie in Denver. Ik
kocht daar het boek 'Why Johnny doesn't behave', van Bateman
& Golly. In dit boek (in het Nederlands vertaald: 'Waar komt
dat gedrag vandaan'?) wordt gepleit voor een proces van gedegen observeren, analyseren en vervolgens aanpakken van probleemgedrag op school.
Vooral de 20 klassenmanagementtips die er in verwerkt zijn,
waren heel bruikbaar in mijn eigen schoolsituatie. Destijds was
ik manager van de psychiatrie afdeling van een school voor speciaal onderwijs. Met 30leerkrachten stonden we voor de opgave
om 120 leerlingen met ernstige emotionele- en gedragsproblemen, in de leeftijd van 6 tot 20 jaar, een stabiele voorspelba-

re leeromgeving te bieden, Veel personeelsleden hadden weinig ervaring met de ernstige problematiek die de leerlingen ons
voorschotelden. Naast het trainen in de psychopathologie hebben we toen ook veel tijd en energie gestopt in het ontwikkelen
van een gemeenschappelijke pedagogische teamaanpak. Daarbij hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de vertaling van
de 20 klassenmanagementtips van Bateman & Golly.

r:#{å

success

heel

baseerde interventie methodiek.

Toen volgden de ontwikkelingen elkaar snel op. Binnen REC
4.5 Noord Holland werden er delen van 'De eerste stap' vertaald en er werd een start gemaakt met het toepassen van het
programma in de praktijk.

Uitgeverij PICA kocht de rechten van de boeken van Annemieke Golly en van de methodiek SWPBS, zodat het materiaal op
de Nederlandse markt gebracht kon worden.
In Drenthe pakte Inge Reijnders van de jeugdzorginstelling
Yorneo, SWPBS voortvarend op. In de aanpak daar werd ook
de link gelegd met het programma Parent Management Training Oregon (PMTO), waardoor er een erg profijtelijk netwerk:
school, ouder, hulpverlener ontstond. Wat mij betreft een TOP
voorbeeld, dat navolging verdient in het hele land!

Hoe is SI,7PBS in Europa en in Nederlanil terechtgekomen?
Voordat SWPBS Nederland binnenkwam, was het onder supervisie van Annemieke Golly en Jeff Sprague al geïntroduceerd
en opgestart in Noorwegen. Uitgeverij Pica heeft de ervaringen
die in Noorwegen zijn opgedaan, verwerkt in vertaling van het
Amerikaanse materiaal. Dit heeft geresulteerd in het het boek
'Goed gedrag kun je leren'. Het materiaal is dus aangepast aan
de Nederlandse situatie.

Annemieke Golly is op dit moment ook betrokken bij de implementatie en een daarbij horend meerjarig effectonderzoek
van SWPBS in Turkije. Daarnaast was zij ook actief in Ijsland
en Denemarken.

Dankzij de publicaties die hier inmiddels over zijn gedaan ook gebaseerd op Europese en Nederlandse ervaringen - kun

je

zeggen dat er een Europese variant van SWPBS ontstaat. Het
is belangrijk dat SWPBS, in overeenstemming met haar eigen
beginselen, uniform en met een gedegen regie wordt luitgezet.
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Het resultaatvan een
to evallige ont Ynoeti ng
Dat betekent, dat de betrokken onderzoeksinstituten, lectoraten,

/s SIVPBS een goede aanpak richting Passenil en mogeliik

jeugdinstellingen, scholen, expertise centra en overige organi-

inclusief onderwiis?
Dan Habib is de maker van de, met verschillende prijzen bekroonde, film 'Including Samuel'. Het thema in de film is de sociale- en onderwijsinclusie van kinderen en jeugdigen met een
lichamelijke handicap. Hij werkt nu aan een film met de werktitel'Education Revolution' (geplande verschijning: voorjaar
2012).Hetthema van deze film is: 'hoe kunnen we leerlingen
met emotionele- en gedragsproblemen succesvol laten deelne-

samenwerken' In

saties met respect voor elkaars belangen gaan
de praktijk betekent dit onder andere acceptatie van tempo- en

cultuurverschillen.
Wat kan genoemd worden als de essentie van SWPBS?
SWPBS staat voor een doelmatige, geÏntegreerde en schoolbrede aanpak van gedragsproblemen. Juist leerlingen met gedragsproblemen hebben een consequente, heldere, uniforme en
voorspelbare leeromgeving nodig. Het is belangrijk dat in die
leeromgeving, leerkrachten kennis van zake hebben omtrent de
oorzaken van gedragsproblemen. Een schoolteam kan met professionaliteit en begrip heel veel aan, op het gebied van gedragsproblematiek bij leerlingen.
De combinatie van SWPBS en een professionele pedagogische
houding, staat borg voor een positieve bejegening van leerlingen met uitdagend gedrag. Veel leerlingen die met gedragsproblemen kampen, hebben te maken met een onmachtige en chaotische gezins- en familieachtergrond.
Voor hen kan goed onderwijs het verschil maken!

Hoe zit het met de wetenschappeliike onderbouwing van
SWPBS?
SWPBS is gebaseerd op een gedegen theoretische ondergrond'
Vanaf het begin van de jaren '90 zijn er aan de Universteit van
Oregon en andere instellingen op het gebied van gezondheids-

zorg, psychologie en criminologie, gedragsprogramma's ontwikkeld en onderzocht, die gebruik maken van de dezelfde preventie- en interventietechnieken als SWPBS doet.
Op meer dan 10,000 scholen in de Verenigde Staten is SWPBS
ingevoerd. Ook in Türkije, Duitsland, Engeland en Scandinavie
slaat SWPBS aan. De kracht van het programma zit hem in de
gedegen ondergrond, de eenvoud en de zichtbaarheid van de
effecten, na invoering. Daarnaast wordt bij voortduring onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de methodiek. SWPBS is
zeker geen hype.

men aan het reguliere onderwijs'? De ondersteuning en interventie met behulp van SWPBS komt in deze film nadrukkelijk
aan de orde! De voortgang van dit project is onder andere te

volgen op de website van het Institute of Disability / UCED:
www.iod.unh.edu (inclusief een preview van 'Education Revolution' onder de button 'inclusive education') www.inclu-

dingsamuel.com
Is SIVPBS ook bruikbaar buiten schoolse situaties?
In 'Behavorial Disorders' (Journal of the Council for Children
with Behavorial Disorders) verscheen in volume 36, nr. I van
november 2010 een artikel van Jolivette & Nelson over de inzet SWPBS in jeugd detentie centra. Ook in de Verenigde Staten heeft een groot percentage van dejeugdigen in deze centra
een psychische stoornis. De schrijvers wijzen de bekende 'no
nonsense & harde aanpak' af en pleiten voor een aanpak conform SWPBS.
De eerste resultaten van de inzetvan het programmazijn: een
verbeterd werkklimaat en verbeterd gedrag van dejeugdigen.
Vanuit mijn ervaring in het werken op scholen verbonden aan
justiele- of psychiatrische instellingen, ben ik van mening dat
SWPBS een goede methodiek is voor deze settings' Vooral de
afstemming van het pedagogisch klimaat in school en instituut
zalhet ten goede komen.
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De Drukke Klas

Positieve Beweging
een groep hekend staat als druk
lllfnneer
J J en onhandelbaar benaderen we hen

vanuit die negatieve gedachte. De leerlingen
weten niet anders dan dat hun gedrag wordt
afgekeurd en worden daarin telkens bevestigd
op de momenten, dat zij ongewenst gedrag
Iaten zien. Door ze te vragen naar hun beelden
en ídeeën doorbreek ie dat patroon en keert de
negatieve spiraal zich. Stel de leerling eens de
vraag wat zij er eigenlíjk van vínden en ervaar,
dat alleen al hun verrassing bijdeze nieuwe
insteek een andere toon zet.
Op het tweede gezicht
'De drukke klas' roept geen positief beeld op. Het oordeel is
snel geveld: "Ze willen niet, kunnen niet, zijn onverbeterlijk
en niet te handhaven." Deze negatieve spiraal willen we doorbreken.

Op het eerste gezicht lijkt de klas een chaos. De juf wordt gillend gek. Leerlingen lopen door elkaar, gaan hun eigen gang en
zijn niet op de docent gericht. Maar wat zien we als we op positieve actie gericht zijril Aandiverse tafels spelen groepjes spelletjes. Er wordt samen aan opdrachten gewerkt en gecomputerd,

kinderen proberen de kat van de kast te lokken en zelfs dejongen met de katapult heeft een nobel doel en de juf is alleen maar
3

bang voor de muis onder de tafel.
Met de tweede blik gunnen we ons de ruimte om vanuit een ander perspectief een beeld te vormen. In de oplossingsgerichte benadering spreken we van herkaderen: benoemen watje ziet zonder oordeel? Het gaat eruiteindelijk om, de leerling aan te geven
welke gedrag we wel graagzien. Het in hen gesteld vertrouwen

geeftze de kans het ongewenste gedrag op eigen kracht te corrigeren en blijvend te veranderen. Deze open houding bevordert
het contact en de dialoog tussen leerkracht en leerlingen.

Classroom Solutions
'De drukke klas in positieve beweging' is geïnspireerd door

de oplossingsgerichte benadering van de Koreaans-Amerikaanse psychotherapeute Insoo Kim Berg: Classroom Solutions. In combinatie met de praktijkgerichte gespreksmethode
Kids' Skills van Ben Furman is een methode gegroeid, die in
de praktijk een effectief middel blijkt tot een gezamenlijk proces in een positieve sfeer. De kracht van beide invalshoeken zit

in de oplossingsgerichte interactieve benadering. De focus ligt
op de mogelijkheden van de doelgroep om het (erkende) probleem aan te pakken.

SI4/PBS, School Wide Positive Behavior Support

Bij SIVPBS staan

de basiswaarden veiligheid, verantwoorde-

lijkheid en respect centraal. De vertaling naar gewenst gedrag
wordt door de school zelf vastgelegd in afspraken.
Om de afspraken in de praktijk te brengen gebruiken we de oplossingsgerichte insteek van herkaderen en denken in mogelijkheden. Met elkaar wordt gekeken welke stappen kunnen bijdragen aan het voorkomen van ongewenst gedrag. Sleutelwoord is
partnerschap: vertrouwen in elkaar, de overtuiging datje samen
sterk staat en elkaar kunt helpen in moeilijke momenten. Fouten
maken mag. Dit zijn momenten van reflectie en gericht op ontwikkeling. Samenwerken bevordert saamhorigheid, saamho-

righeid leidt tot succes... en successen mogen gevierd worden!
Samen met leerlingen werken aan positief gedrag, aan de hand
van beeld en zelfgeformuleerde afspraken in de lespraktijk.

De hier omschreven interactieve werkwijze ter verbetering van
het pedagogisch klimaat in de klas is een methode die voorziet
in de aanpak in 'het groene deel' van de SWPBS-piramide. (zie
artikel Blonk elders in dit blad)
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3-Fasenproces
De leerlingen zijn de 'architecten' van de plannen en stappen,
die leiden naar de prettige klas om in en mee te werken. Observaties en videobeelden geven docenten en leerlingen inzicht in
wat goed gaat en watze gtaaganders willen. Vanuit de focus op
het groepsproces verplaatsen we vervolgens de aandacht naar
de vaardigheden van de individuele leerling en van de betrokken docent. We gaan naar een gewenste situatie in een gestructureerd 3-fasenproces, met een flexibele invulling, omdat iede-

oc

ent/o nd e r w ij s c o n s ult anr b ij F o nty s O S O T ilb ur g

der cijfer, 'hoog' of 'laag', is ingang voor gesprek en we kijken
naar wat er al wél is!
Ter afronding van deze fase maken we woordwebs van alles
wat we vinden dat goed gaat.Deze actieve werkvorm vergroot
de betrokkenheid van de leerlingen en biedt een veilige omge-

ving voor interactie. Vanuit de uitkomsten besluiten we samen
welke 3 tot 5 punten we meenemen om in de komende periode
aan te werken. Als de leerlingen zien dat hun keuzes gewaardeerd worden, zullen zij er met volle energie aan willen werken.
Vervolgens bespreken we, wat docenten goed of anders kunnen

re situatie zijn eigen aanpak vraagt.
In het proces van de 'Drukke Klas in Positieve Beweging' bespreken we na elke fase of we de tussentijds gestelde doelen

doen, om te helpen bij de werkpunten die we met elkaar heb-

hebben gehaald en of we het eens zijn over de voortgang. We
bewaken of iedere deelnemer nog aansluit en bekijken wat er

nodig is, om in 'het samen' te blijven. Betrokkenheid van alle deelnemers is een voorwaarde voor succes. Elke deelnemer
heeft een eigen rol in het proces en kijkt samen met de anderen
welke persoonlijke stappen genomen kunnen worden, om de ei-

Fase 2: Met (groeps)docenten samen aan de slag!
Docenten willen graag meewerken aan deze opzet tot gedragsverandering via zelfgeformuleerde verbeterpunten en aanpak
door de leerlingen. Samen met de docenten analyseren we de
beelden kritischer. We bespreken hun eigen rol op bevorderende
en belemmerende factoren in het proces. Dan wordt door beeld

gen doelen te bereiken.

en geluid de wisselwerking tussen docenten en leerlingen helder

ben opgesteld.

en ieder kiest een invalshoek om de eigen bijdrage te leveren.

Fase 7: De klas voorbereiden op het traject en aan de
slag!
Naast de basiswaarden van SWPBS vormen de principes van
adaptief leren (Luc Stevens) een houvast voor een veilige uir
gangspositie voor de hele groep. De onderlinge relatie, het werkelijke contact tussen docenten en leerlingen is vereist om samen te kunnen leren. Ieder wordt gekend in de eigen mogelijk-

Fase 3: Tweede filmmoment in de les na 3 weken: hoe
goed zijn we nu?
De voortgang van het traject wordt regelmatig besproken in mentorlessen en in vergader-momenten van de docenten. Iedereen
wordt zich daardoor steeds meer bewust van de zin van het traject

enzietde groei. Energie en enthousiasme blijven zo behouden.

heden en competenties en mag daat naar eigen waarden en behoeften ontwikkeling in brengen.
Kinderen geven aan watzij zotden willen om hun klas prettiger
te maken en wat er nodig is om betere leerresultaten te behalen.
De positieve benadering bij het bespreken van de gemeenschappehjke wensen over verbetering van de sfeer is een plezierige
verrassing voor iedereen. Vervolgens kan er gefilmd worden
in een les met verschillende situaties, zoals de gecombineerde

praktijkles. De observant kijkt naar wat er goed gaat enmaakt
daarvan notitie. De School Video Interactie Begeleider focust
op alles wat er gebeurt.

Aansluitend worden in een groepsgesprek de opvallende punten in de film besproken. Ook dit gesprek filmen we om later
weer te kunnen gebruiken. De leerlingen kunnen terugkijken op
hun eigen discussie, maar ook de docenten kunnen het gesprek
op beeld volgen. Om te weten waar \,ve als groep (leerlingen en
docenten) staan, stellen we de oplossingsgerichte schaalvraag:
welk cijfer geven we onszelfnu op een schaal van 1 tot 10? Ie-

De cyclus van fasen herhaalt zich met als kernwoorden: Gehaalde doelen vieren! Wat gaat goed en wat houden we vast? Wat
pakken we op als nieuwe punten?

Individuele kansen en gemeenschapp eliike
resultaten
IVat doe ik goed en wat kan ik anders doen om mijn doelen te bereiken? Het persoonlijke leerproces krijgt voor eenieder een plek
in de ontwikkeling van de hele groep. Het streven is de 3 fasen
van dit interactieve gedragsveranderingsproces te herhalen in volgende periodes en uiteindelijk te groeien naar een geïntegreerd
proces, waarin leerlingen en docenten samen optrekken naar een

optimaal leerklimaat. De uitgangspunten van School Wide Positive Behavior Support vormen de oplossingsgerichte basis voor
een blijvende samenwerking tussen docenten en leerlingen'
õ&"5
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Schema
Uitkomsten

l:

Uitkomsten

Nagesprek

2d"

filmronde

leerlingen
Wat kan beter

Wat gaat goed vanuit leerlingen

Wat gaat goed, docent

*D

Grotere spanningsboog

Yolgens leerlingen
Op

je beurt wachten in de rij

Samenwerken

Minder lang hoeven wachten

Vinger opsteken *B

Ruimte voor eigen verhaal

Domino effect van opmerkingen naar elkaar

Op de goede momenten lachen

Aantal vingers (opsteken)

Elkaar uit laten praten xB/C

Bij wachten rustig praten

Verschillende leerlingen aan bod

Goed luisteren *B/C

Rustiger in de klas (minder kletsen)

Betrokkenheid leerlingen

*AIC

je eigen spullen
iets wilt lenen
Met

werken

vragen als

je Op tijd stoppen xC

Sfeer

blijft prettig ondanks onrust

Eigen mening mag

Cijfer voor werkhouding helpt

Minder reageren op elkaar

Mogen elkaar corrigeren zonder foute re-

*A

actie

Beweging in de les

Makkehjker met sommige leraren omgaan

Groepjes van drie is optimaal

Doen

Een prettige omgang met elkaar

Naar elkaar luisteren

Eerhjk als ze boeken zijn vergeten

Aan het eind van de les iets geleerd hebben

Als je ziet wat er uitgelegd wordt, helpt om
op te letten

Wat helpt om te verbeteren?

Na een onderbreking gaat het beter

Hoofdpunten om aan te werken: *A Minder reageren op elkaar
*B/C Goed luisteren; xD Samenwerken
tijd stoppen

à

Samen werken aaîgezamenlijke en individuele doelen. Bij leer-

lingen is het gevoel ontstaan, dat ze serieus worden genomen,
gehoord en gezien worden. Dit creëert persoonlijke groei en de
drukke klas is in positieve beweging gegroeid naar een betere
sfeer en een vruchtbaar leerklimaat.

t

*A/C Minder reageren op elkaar; *B Vinger opsteken; *C Op
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Ie Nationale SWPBS-conferentie
te Zwotte
I8 november 20 Il vindt de derde nationale SWPBS-conferentie plaats. Het programma
bestaat uit centrale lezingen en uit een veelheid van workshops en presentaties over,good
practices' van School Wide Positive Behavior Support.
Vorig iaar trok de conferentie 300 deelnemers. Ook dit jaar worden er tussen de 300 en 400
deelnemers verwacht.Tijdige aanmelding wordt aanbevolen. De conferentie vindt plaats op
HogeschoolWindesheim te Zwolle op vrijdag l8 november 20 I l. Op zaterdag I 9 november
vindt met de keynotesprekers en de'swpbs-experts' een bijeenkomst plaats. Daar wordt tijdens
intensieve masterclasses een verdiepingsslag gemaakt die gericht is op een duurzame invoering
van SWPBS in Nederland enVlaanderen.

¡|lp
Y

Meerinformatieoverdezeconferentievia@enviawww.swPbs.nl.
Op
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en l9 november november 201 I organise-

ren de hogescholen Fontys OSO en Windesheim

de derde SWPBS-conferent¡e in Nederland. De
conferentie wordt gehouden in Hogeschool Windesheim (Zwolle). Het thema van de conferentie is:

Schoolbreed passend omgaan met gedrag:
SWPBS in Nederland.
Op veel scholen in Nederland en Vlaanderen zijn
scholen en instellingen bezig met (elementen uit)
SWPBS (School Wide Positive Behavior Support):
zij werken en leren met en vanuit deze benadering
samen met ouders, met ketenpartners en natuurlijk met de leerlingen. Op deze scholen wordt niet
meer gesproken van probleemleerlingen, maar van
gedragsvraagstukken in de school. Dit is niet louter
een verschil in woordgebruik, maar een wezenlijk
andere benadering: SWPBS is een schoolbrede benadering die goed is voor alle leerlingen, de leerkrachten en ouders. Deze conferentie heeft als
doel dat de ervaringen en de kennis, die afgelopen
jaren in Nederland en Vlaanderen ontwikkeld zijn,
gedeeld worden met andere scholen en instellingen
die werken aan SWPBS en met ieder die geïnteresseerd is in SWPBS.

Uw bijdrage is welkom!
Bent u op uw school of instelling bezig met

één

of meer van onderstaande thema's en wilt u laten
zien hoe dat bij u werkt? Heeft u onderzoek op een
van deze gebieden gedaan en wilt u uw (voorlopige)

resultaten presenterenl Of

wilt u in een training

geinteresseerden laten ervaren hoe SWPS werkt in
de praktiik?W¡i nodigen u van harte uit een workshop, training of presentatie te verzorgen. Dit zijn
de zes thema's die tijdens de conferenìie centraãl
zullen staan:

Thema

l:

schoolbreed werken vanuit waan

den
Bijdragen binnen dit thema gaan over hoe waarden
centraal worden gesteld, hoe deze worden gedragen door leraren, leerlingen en ouders, hoe die
worden vertaald in verwachtingen ten aan zien van
concreet gedrag en hoe dit aangeleerd wordt (in de
klas, op de gang, op de speelplaats). Zo ontwikkelt
de school zich tot een sociale gemeenschap.

Thema 2: preventieve interventies ten aan-

men aan álle leerlingen (in SWPBS-taal: interventies
in het'groene gebied van de piramide')

ln de bijdragen binnen dit thema staát het verwach-

wisselingen van de les, het overblijven en tussen de
middag. Het gaat om interventies die ten goede ko-

teerd wordt.
d. training: uw workshop heeft het karakter van een
training; u laat uw deelnemers oefenen met één of
meer elementen van de SWPBS-aanpak.
e. onderzoek: u presenteert en bespreekt (voorlopige) onderzoeksresultaten ten aanzien van één

Thema 3: preventieve interventies ten aanzien van gedrag en leren (in de klas; groepen
leerlingen; individuele leerlingen)
Binnen dit thema kunnen good practices op het terrein van gedrag en leren (en de relatie tussen beide)
aan bod komen: hoe in een sociale gemeenschap

ieder leert hoe je je op een positieve manier kan
gedragen. Gedacht kan worden aan:
preventieve basale gedragsinterventies;

.
.
.

.

het (preventief) centraal stellen van leer- en onderwijsbehoeftes op alle niveaus van'de piramide';
pro gramma's voor risicoleerlingen op het tweede niveau van'de piramide';
individuele interventies op het derde niveau in
samenwerking met ouders en ketenpartners.

Thema 4: positieve bejegening / oplossingsgericht werken
Met bijdragen binnen dit thema tonen scholen/instellingen hoe zij door positieve bejegening en door
bijvoorbeeld oplossingsgerichte rechnieken systematisch werken aan gedragsvraagstukken binnen de
school.

Thema 5: werken vanuit educatief partnen
schap met ouders en ketenpartners
Scholen en instellingen laten binnen dit thema hun
good practices zien op het gebied van partnerschap
met ouders en ketenpartners in alle drie de niveaus
van 'de piramide'. Onderzoekers presenteren hun
(voorlopige) resultaten van onderzoek naar effecten
van dit partnerschap.

Thema ó: data serieus nemen/opbrengstgericht werken
Bij dit thema kunt u laten zien hoe s¡tuaties bij u
op school in kaart worden gebracht, hoe u data

van de thema's.

Tijdsduur van uw bijdrage:
ledere workshop, training of presentatie duurt in
principe één uur. Het kan ziin dat een uur voor
uw bijdrage aan de krappe kant is, met name voor
bijdragen die een trainingsachtig karakter hebben.
ln incidentele gevallen is het mogelijk om 2 uur te
besteden aan een workshop, presentatie of training.
Mocht u twee uur nodig hebben voor uw bijdrage,

wilt

Categoriën:
Naast thema's onderscheiden we de voþende categorieèn:

a. het begin:'getting started': uw workshop of pre-

.

sentatie heeft een algemeen voorlichtend karakter, ger¡cht op mensen die nieuwsgierig ziln naar
SWPB.S en hier nog weinig ervarin! ."1" h"bb"n.

b. praktijkvoorbeelden (,good practiie)': binnen uw
presentatie of workshop laat u uw deelnemers
kennis maken met een goede of veelbelovende
praktilk op het gebied van SWpBS.

u dat dan aangeven in het aanmeldingsformulierl

Aanmeldingsprocedure:
U kunt een voorstel indienen voor een workshop,
training of presentatie door een e-mail te sturen
naar Chantal Eversen; c.eversen(ôwindesheim.nl
Vervolgens ontvangt u een aanmeldingsformulier die
u vervolgens dient in te vullen. Uw aanvraag wordt

bestudeerd door de voorbereidingscomm¡ss¡e van
de conferentie. Uiterlijk l5 juni 201 I onrvangt u
feedback op uw voorstel.Vanaf september 20 I I zullen de definitieve beschrijvingen op de website van
de conferentie staan.

Toegangsprijzen voor workshopleiders, presentatoren of trainers:
Ten aanzien van de toegangsprijs geldt volgende:

.

verzamelt, analyseert en interpreteert en hoe u op
grond daarvan beslissingen neemt en veranderingen
rnvoert.

zien van gedrag (buiten de klas)

te sedrag in de openbare ruimtes van de school,
buiien het leslokaal centraal: het schoolplein, de

c. strategie, methodes en instrumenten: u laat z¡en
hoe SWPBS binnen uw organisatie geïmplemen-

per workshop, training of presentatie betaalt één
workshopleider, trainer of presentator (uitvoerder) een gereduceerde toegangsprijs (€ 100);
mochten er meer uiwoerders zijn, dan betalen
deze overigen de volledige toegangsprijs voor de
conferentie;

.

als een workshop, tra¡ning of presentatie meer dan

eenmaal. gehouden wordt (b¡i over-intekening),
dan hoeft één van de uitvoerders geen toegang
te betalen; de overigen betalen de volledige toegangsprijs. Mocht dit het geval zijn, dan krijgt u
van te voren bericht van de organisatie.
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Dramaqueen of gewoon autisme?
Mijn leven voor en na de diagnose

lnterventie bij onderwijsleerproblemen
Peter de Jonq & Helma Koemen (Red.)

Marije van Dongen
Als je als begeleider mag werken met mensen met autisme,
dien je op zijn minst een autobiograf¡e te hebben gelezen. Dan
pas wordt duidelijk hoe pervasief autisme is. De Dramaqueen
rs erin geslaagd om een helder persoonlijk verhaal te schri¡ven
dat duidelijk maakt hoe lastig de gewoonste dingen voor mensen met autisme zi1n. Het boek is versterkend voor mensen met
autisme en geeft inzichten over het handelen van begeleiders.
Wonderlijk om te lezen hoe bekende personen in verschillende rollen voor verwarring zorgen. Bilzonder ook dat er tussenstappen nodig zijn om de contacten dan weer te normaliseren,
terwijl er vanuit neuro-typisch standpunt niets bijzonders is gebeurd.

Ook blijkt maar weer dat een gesprek over alledaagse dingen

veel belangrijker is zoals vanuit oplossingsgericht werken

al

wordt betoogd, dan menig begeleider zich realiseert. De strategieën die de auteur beschrijft zijn helder en de hulpmiddelen
een aanvulling.
Het boek is soms een ongelofelijk verhaal. Studenten, begeleiders en mensen met autisme en hun ouders kunnen door het
lezen van dit boek, gaan beseffen hoe lastig autisme is voor de
persoon zelf en anderen in de omgeving. Ook is het schrijnend
hoe openbare instanties voor legenwerking zorgen.

Sommìge leerlingen profiteren onvoldoende van het onderwijsaanbod van de school. Zij ondervinden onderwijsleerproblemen
ofwel belemmeringen in hun ontwikkeling in de context van onderwijs. Het kan hierbij gaan om problemen met de verwerving
van basisvaardigheden (zoals lezen, spellen of rekenen), maar
ook om tekorten in meer basale taal- en geheugenfuncties of
verstoÍingen van de motivationele, emotionele en sociale processen, die onlosmakeliJk met leren verbonden zijn. Leerlingen
met onderwijsleerproblemen hebben adequate ondersteuning
nodig in de vorm van een interventie die op hun probleem is
toegesneden. Zowel van scholen als van meer gespecialiseerde
instellingen wordt in toenemende mate verwacht dat zij in staat
zijn om deze ondersteuning te bieden. Daarvoor is kennis van de
werkzame bestanddelen van inlerventies en van inÌerventieprrncipes onontbeerlijk.
ln dit boek wordt een overzicht gegeven van recente ontwikkelingen ìn het onderzoek naar interventies op het gebied van
onderwijsleerproblemen. ln elk hoofdstuk wordt, op basis van
de kenmerken van het betreffende onderwijsleerprobleem, geschetst waar interventie op gericht zou moe'ten worden. Daarna worden elementen van effectieve interventies behandeld en,
in sommige hoofdstukken, specifieke interventies besproken.
Het boek is bedoeld voor (ortho)pedagogen, (school)psycholo-

gen en onderwijskundigen, die op het gebied van onderwijsleerproblemen werkzaam zijn, en voor studenten die daartoe
opgeleid worden.
lsbn 978-90-441
108 blz.
€.14.-
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