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I NLEIDING
Het onderwerp van mijn onderzoek is positieve gedragsstimulatie. Het onderwerp straffen
en/of belonen, PBS (positive behavior support) of positieve gedragsstimulatie kom ik steeds
vaker tegen in zowel de literatuur als in de praktijk. Het lezen van artikelen of boeken over
deze onderwerpen, heeft mij de ogen geopend. In hoeverre benader ik de kinderen in mijn
klas positief? Welke invloed heeft mijn gedrag op het gedrag van de kinderen? Tijdens stages
ben ik mij nog onvoldoende bewust wat de invloed is van positief of negatief corrigeren en
welk effect dit heeft op het pedagogische klimaat in mijn stageklas. Daarnaast vind ik het
lastig om met ongewenst gedrag om te gaan in de klas, maar ook om gewenst gedrag te
stimuleren. In mijn lesgeven sta ik te weinig stil bij positieve gedragsstimulatie, dus dit is een
onderwerp waar voor mij nog veel te halen valt.
In dit onderzoek wil ik gaan uitzoeken wat de uitwerking is van positief leerkrachtengedrag op
kinderen die regelmatig ongewenst gedrag vertonen en op welke manier dit het
leerlingengedrag en het pedagogische klimaat ten goede komt in mijn klas. Ik hoop dat dit
onderzoek mij in de toekomst meer bewust maakt van mijn handelen met betrekking tot
positief stimuleren en corrigeren van gedrag en dat ik hierdoor bewuster een positief
pedagogisch klimaat kan creëren.
Ik richt mijn onderzoek op mijn eigen stageklas, waarin een aantal kinderen zitten die
regelmatig probleemgedrag vertonen. Één kind vertoont dusdanig probleemgedrag dat mijn
mentor wordt belemmerd in haar dagelijkse activiteiten, omdat er te veel aandacht aan dit
kind besteedt moet worden. Met dit onderzoek wil ik mijn mentor en mijzelf een handreiking
bieden om dit probleemgedrag op een positieve wijze aan te pakken, waardoor het
leerlingengedrag wordt verbeterd en er een positief pedagogisch klimaat gecreëerd kan
worden voor alle kinderen in de klas.
Dit onderzoek is gericht op mijn eigen professionele ontwikkeling, maar biedt daarnaast
leerkrachten in het basisonderwijs de handreiking om op een effectieve manier met
probleemgedrag om te gaan, waaroor het pedagogisch klimaat zal verbeteren. Hier hebben
alle kinderen in een klas baat bij.
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H OOFDSTUK 1: P ROBLEEMANALYSE
1.1 P RAKTIJKPROBLEEM
Ik ben vierdejaars student aan de pedagogische academie voor het basisonderwijs en ik heb al
heel wat stages op basisscholen achter de rug. In de praktijk kom ik regelmatig kinderen tegen
die ongewenst gedrag vertonen. Ik vind het lastig om op een juiste manier te reageren op
ongewenst gedrag bij kinderen. Met dit onderzoek wil ik mijn eigen deskundigheid hierin
vergroten.
Ik richt mijn onderzoek op mijn eigen stageklas, waarin een aantal kinderen zitten die
regelmatig probleemgedrag vertonen. Met probleemgedrag wordt gedrag bedoeld dat
bewust uitgevoerd wordt door kinderen, of waar kinderen invloed op hebben. Dit is iets
anders dan gedragsproblemen. Een kind met gedragsproblemen laat vaak onbewust
ongewenst gedrag zien. Dit kan komen als gevolg van een ontwikkelingsstoornis (Van der
Wolf & Van Beukering, 2009). Met dit onderzoek wil ik het leerlingengedrag verbeteren en
een positief pedagogisch klimaat creëren in mijn stageklas, waarin er op een positieve manier
met ongewenst gedrag wordt omgegaan. Om een klas te voorzien van een positief
pedagogisch klimaat waarin kinderen zich veilig kunnen voelen, is het van het grootste belang
dat de leerkracht op een doordachte manier omgaat met ongewenst gedrag (Bateman &
Golly, 2008).
Uit een gesprek met mijn mentor kwam naar voren dat er een aantal kinderen regelmatig
ongewenst gedrag vertonen. Hierbij gaat het niet om extreem ongewenst gedrag, maar
spelen factoren als de jonge leeftijd, verlegenheid en onder andere faalangst een grote rol.
Door de jonge leeftijd in combinatie met verlegenheid en een teruggetrokken houding, durft
één kind zichzelf nog niet te uitten. Hierdoor valt ze regelmatig terug in huilbuien of verstopt
zij zich en negeert de leerkracht. Twee andere kinderen zijn faalangstig aangelegd, waardoor
zij regelmatig in een boze, opstandige bui verkeren als zij denken dat zij de taak niet
aankunnen. De leerkracht probeert de kinderen positief te stimuleren om gewenst gedrag te
bereiken en probeert het ongewenste gedrag positief te corrigeren.
Tijdens mijn onderzoek richt ik mij in eerste instantie op alle kinderen uit kleuterklas ‘de
Klaprozen’ van CJBS de Kloostertuin. Naar aanleiding van observaties en registraties, die in
bijlage nr. 1 (criterialijst verschillende preventies) en in bijlage nr. 2 (observatie
gedragincident) te vinden zijn, kunnen er een aantal kinderen naar voren komen die
opvallend gedrag vertonen. Met dit onderzoek wil ik proberen om het ongewenste gedrag
van kinderen te laten afnemen en het gewenste gedrag te bevorderen. De kinderen die
tijdens mijn observaties extra opvallen ga ik extra onder de loep nemen, maar daarnaast
zullen de andere kinderen in de klas ook gebaat zijn bij positieve gedragsstimulatie, waardoor
ik hoop dat het leerlingengedrag en het positieve klimaat voor alle kinderen in de klas wordt
bevorderd.
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H OOFDSTUK 2: T HEORETISCH KADER
Om antwoorden te verkrijgen op mijn theoretische deelvragen heb ik een literatuurstudie
uitgevoerd, waarbij ik verschillende bronnen heb geraadpleegd om informatie te verkrijgen
over het onderwerp positieve gedragsstimulatie.

2.1 P EDAGOGISCH KLIMAAT
Het pedagogisch klimaat is een ruim begrip, waaraan ieder zijn of haar eigen invulling geeft.
De definitie van het pedagogisch klimaat is als volgt:
‘Het pedagogische klimaat verwijst naar de wijze waarop de intentie van de
volwassenen, om gunstige voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van
kinderen, gestalte krijgt in de omgang tussen volwassenen en kinderen en de
inrichting van de omgeving waarin ze samen verkeren’ (Wit, 2003, p. 131).
Om deze gunstige voorwaarden voor de ontwikkeling van kinderen te kunnen scheppen, zijn
er een aantal belangrijke elementen van waarde binnen het pedagogisch klimaat:
− De manier waarop kinderen en volwassenen met elkaar onderling omgaan. Maar
minstens zo belangrijk is de manier waarop kinderen en volwassenen met elkaar
omgaan. Hierbij zijn dialoog en communicatie van groot belang, zowel verbaal als
non-verbaal. In deze communicatie gaat het vaak om een boodschap gericht op de
regels in de klas, of de waarden en normen die in de klas belangrijk zijn. De
boodschap is niet oppervlakkig, maar heeft een diepere betekenis.
− De inrichting van het klaslokaal. Bij deze inrichting is het belangrijk dat er
voldoende beschikbare materialen aanwezig zijn en dat de kinderen weten waar zij
de materialen kunnen vinden. Daarnaast moet er rekening gehouden worden bij
de inrichting van het lokaal met welke activiteiten er fysiek mogelijk zijn.
− De inrichting van de sociale omgeving. Binnen een klaslokaal komen kinderen met
leerkrachten in aanraking, maar vooral ook met andere kinderen. Dit heeft invloed
op het sociale aspect van een pedagogisch klimaat.
− Het pedagogisch klimaat kan per leerkracht verschillend zijn. Elke leerkracht heeft
een eigen intentie bij de manier waarop zij kinderen benaderen of bij de inrichting
van het lokaal. Vaak denkt een leerkracht goed na over deze pedagogische
aspecten en past dit bij zijn of haar visie op het onderwijs (Spilt & Koomen, 2014).
Volgens Spilt en Koomen (2014) wijst onderzoek aan dat kinderen die een goede band
hebben met hun leerkracht, vaak betere prestaties behalen en meer gemotiveerd zijn, dan
kinderen die een slechte band hebben met hun leerkracht. Deze gewaarwording komt het
meest naar voren bij kinderen met gedragsproblemen.
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Verschillende fasen
Gedurende het schooljaar komen er verschillende fasen van groepsvorming aan bod in een
klas. De ontwikkeling van een groep is ingedeeld in de volgende vijf fasen: forming, norming,
storming, performing en adjourning. Overveld (2013) beschrijft de fasen als volgt:
1. ‘Forming: fase van de kennismaking met elkaar en de omgeving.
2. Norming: fase waarin de normen worden bepaald.
3. Storming: fase waarin de onderlinge posities worden vastgesteld.
4. Performing: fase waarin de klas daadwerkelijk als groep gaat functioneren.
5. Adjourning: fase van afscheid nemen’ (p. 26)
De verschillende fasen van groepsvorming kennen allemaal eigen algemene
onderwijsbehoeften, die Overveld (2013) in het volgende schema overzichtelijk heeft
weergegeven.

Fasen van de
groeps-vorming

Algemene onderwijsbehoeften van de groep

Forming

- een leraar die de leerlingen met elkaar in gesprek brengt
- ondersteuning bij het ontdekken van de leer- en leefomgeving
- een leraar die ieder kind het gevoel geeft erbij te horen
Norming
- een leraar die duidelijk is
- een leraar die de regels en gedragsverwachtingen expliciteert
- een leer- en leefomgeving die veilig is
Storming
- hulp bij het bepalen van ieders positie in de groep
- een leraar die aandacht besteedt aan het omgaan met
conflicten
- activiteiten die pestgedrag voorkomen
- groepsgenoten die respect tonen voor elkaar, elkaars mening
en karakter
Performing
- een leer- en leefklimaat waarin plezier, rust en orde het
uitgangspunt zijn
- activiteiten die uitnodigen tot samenwerking
- een leraar die ieders talent tot bloei laat komen
Adjourning
- een leraar die leerlingen voorbereidt op het naderend afscheid
- een pedagogisch klimaat waarin de sfeer tot aan het eind
plezierig is
Noot. Overgenomen uit Groepsplan gedrag (p. 72) door K. Overveld, 2013, Huizen: Pica
Als een groepsleerkracht zich wil gaan inzetten om het positieve klimaat te verbeteren of om
ongewenst gedrag aan te pakken, moet hij weten in welke fase de kinderen zitten, zodat de
aanpak hierop afgestemd kan worden (Overveld, 2013).

2.2 P REVENTIENIVEAUS
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Onder preventie van probleemgedrag binnen het onderwijs valt het voorkomen van mogelijk
ongewenst gedrag. Daarnaast draait het bij deze preventie om het herkennen van
risicofactoren in de ontwikkeling van kinderen. Mocht er licht probleemgedrag voorkomen,
dan zorgt deze preventie voor het verminderen van dit gedrag. Binnen de preventie draait het
erom dat probleemgedrag of mogelijke risicofactoren in de ontwikkeling vroeg gesignaleerd
worden, zodat hier meteen aandacht aan besteedt kan worden en er met eenvoudige
middelen ingegrepen kan worden.
In het onderwijs wordt de preventie onderverdeeld in drie preventieniveaus: primaire
preventie, secundaire preventie en tertiaire preventie (Overveld, 2013).
Primaire preventie
Er zijn drie soorten preventiemaatregelen te noemen die voor kunnen komen in een klas. De
meeste kinderen vallen onder primaire preventie, zij vertonen zelden benoemingswaardig
probleemgedrag. De primaire preventie is een algemene aanpak gericht op gedrag dat voor
alle kinderen in een klas, school of andere ruimte geldt. Vaak is deze aanpak voor ongeveer
85-90% van de kinderen in een klas voldoende. Bij de primaire preventie gaat het om
maatregelen zoals klassenmanagement waar goed over nagedacht is, een regelsysteem dat er
voor zorgt dat er een rustig en netjes werkklimaat is en/of een programma voor sociale en
emotionele competenties dat ingezet kan worden.
Naast de primaire preventie is het nodig om aandacht te besteden aan de secundaire
preventie en soms ook aan de tertiaire preventie. De gedragingen die bij deze niveaus horen,
zijn af te lezen in het onderstaande schema.

Verschillen probleemgedrag preventieniveau 2 en 3
Preventieniveau 2
Duur
De problemen zijn er sinds
kort (enkele dagen/weken).
Frequentie
De problemen doen zich niet
al te vaak voor. Er zit geen
continuïteit in het vertonen
van het gedrag.
Desalniettemin is het gedrag
storend.
Intensiteit
De intensiteit van de
problemen is over het
algemeen laag. Een enkele
keer is er sprake van
escalatie van gedrag.
Situatie
Het probleemgedrag wordt
meestal in één situatie
getoond (bijvoorbeeld op de
gang, tijdens de rekenles).
Stapeling
Het probleemgedrag is
beperkt in omvang.
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Preventieniveau 3
De problemen spelen al
langere tijd (maanden).
Er is een aanhoudende reeks
van storende
gedragsuitingen.

De problemen zijn intens en
gaan gepaard met veel
emotie bij de leerling en de
omgeving.
De problemen komen in
meerdere situaties voor.

Er is sprake van stapeling van
verschillende soorten

probleemgedrag.
De hinder voor de leraar en
de klasgenoten is groot. De
leerling kan zelf ook onder
het probleemgedrag lijden.
Prognose
De verwachting is dat de
De verwachting is dat de
problemen lichte
problemen intensieve
ondersteuning behoeven.
ondersteuning behoeven.
Noot. Overgenomen uit Groepsplan gedrag (p. 129) door K. Overveld, 2013, Huizen: Pica
Gevolgen

De hinder voor de leerling
en/of omgeving is beperkt.

Secundaire preventie
Voor een klein deel van de kinderen in een klas is alleen primaire preventie niet genoeg. Dit
zijn kinderen die een grotere kans hebben om zich problematisch te ontwikkelen tenopzichte
van andere kinderen. Deze kinderen hebben onvoldoende steun aan de primaire preventie.
Zij hebben te weinig baat bij de structuur in de groep, ingevoerde maatregelen etc. Binnen
deze preventiemaatregelen is het van belang dat de hoge risicofactoren in het kind en/of de
omgeving worden aangepakt. Om dit aan te pakken kan er een methode of een programma
voor leren en gedrag ingezet worden.
Tertiaire preventie
Het kan voorkomen dat er in een klas één of meerdere kinderen zitten die weinig baat
hebben bij de primaire preventie als de secundaire preventie. Voor deze kinderen is het
belangrijk dat er een gedragsfunctieanalyse plaatsvindt, waarbij achterhaald wordt waar het
ongewenste gedrag van het kind vandaan komt. Daarnaast is het belangrijk dat zij
ondersteuning krijgen op gebieden waar zij een achterstand op hebben. Deze ondersteuning
sluit zeer goed aan bij hun ontwikkelingsbehoefte. Vaak krijgen deze kinderen extra
ondersteuning door specialisten, zoals gedragsspecialisten of orthopedagogen. Daarnaast zijn
bij de aanpak in de klas de medeleerlingen, leraren en ouders betrokken (Overveld, 2013).

2.3 GEDRAGSASPECTEN
Gedrag is moeilijk te meten, omdat verschillende aspecten van invloed zijn op bepaald
gedrag. Het gedrag van kinderen wordt beïnvloed door vier verschillende aspecten.
− Het situatieve aspect: het gedrag van een kind kan beïnvloed worden door de situatie
waar het kind op dat moment in zit. Op school kan een kind heel ander gedrag laten
zien dan dat hij thuis doet.
− Het relationele aspect: de relatie die een kind met een bepaald persoon heeft, is van
invloed op het gedrag met een kind. Als een kind met een bepaald persoon niet
overweg kan, zal hij of zij ongetwijfeld meer ongewenst gedrag laten zien, dan
wanneer hij of zij een goede band heeft met een persoon.
− Het relatieve aspect: er kunnen verschillende meningen ontstaan over bepaald
gedrag. Gedrag is niet in hokjes te plaatsen. De ene leerkracht zal bepaald gedrag als
ongewenst ervaren, terwijl een andere leerkracht dit heel anders ervaart.
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− Het fluctuerende aspect: gedragsproblemen hoeven niet altijd naar voren te komen
en ook niet altijd in dezelfde hevigheid. Het kan zijn dat een gedragsprobleem een
poosje op de achtergrond raakt, of dat de hevigheid van het ongewenst gedrag
afneemt in een bepaalde periode afneemt (Overveld, 2013).
Gedrag van kinderen is lastig in hokjes te plaatsen, daarom kunnen er veel verschillende
gedragsuitingen voorkomen binnen de secundaire en tertiaire preventie. Dit gedrag wordt
verdeeld in twee types: externaliserend gedrag en internaliserend gedrag. Met
externaliserend gedrag wordt vooral het gedrag van een kind bedoeld dat zichtbaar is voor de
leerkracht en/of de andere kinderen in de klas. Dit gedrag is vaak storend voor de rest van de
klas. Met internaliserend gedrag wordt het gedrag bedoeld dat niet direct zichtbaar is voor de
leerkracht en/of de andere kinderen in de klas. Hierbij draait het vooral om emoties en/of
persoonlijkheden, waar het kind zelf vooral last van kan hebben (Overveld, 2013)..

2.4 P OSITIEVE GEDRAGSSTIMULATIE
Beloningen kunnen er voor zorgen dat gedrag verandert. Beloningen kunnen op verschillende
manieren gegeven worden. Als leerkracht kan je je kinderen complimenteren (verbaal) of een
glimlach geven, een duim omhoogsteken of een schouderklopje geven (non-verbaal).
Daarnaast kan je als leerkracht voorrechten of tastbare beloningen geven of een
beloningssysteem inlassen. Met een beloningssysteem kunnen kinderen elementen
verdienen, zoals een fiche, en bij een bepaald aantal elementen krijgt het kind een echte
beloning. Daarnaast kan bij zo’n beloningssysteem ook elementen afgepakt worden, als er
ongewenst gedrag wordt vertoond. Op deze manier zijn de kinderen zelf verantwoordelijk
voor hun beloning. Beloningen vergroten de kans dat het gewenste gedrag weer terugkomt.
Hier tegenover staat dat corrigerende consequenties deze kans juist kan verkleinen of er zelfs
voor kan zorgen dat het ongewenste gedrag toeneemt.
Bij een positieve stimulatie moet er altijd rekening worden gehouden met de ontwikkeling en
de aard van het kind. Het ene kind vindt het fijn om een verbale beloning te krijgen, terwijl
een ander kind dit juist niet prettig vindt.
Aan het begin van het schooljaar is het belangrijk dat er consequent feedback en beloningen
gegeven worden, zodat de kinderen weten waar zij aan toe zijn. De extrinsieke beloningen
kunnen in de loop van het jaar verminderd worden, maar de intrinsieke beloningen moeten
eigenlijk hetzelfde blijven. De reden hiervoor is dat de kinderen in de loop van het jaar steeds
meer gemotiveerd raken om goed gedrag te vertonen, door de consequente toepassing van
de regels en het goede voorbeeld. Hierbij komt de intrinsieke motivatie van de kinderen naar
voren (Golly & Sprague, 2009).

2.5 C ORRIGERENDE CONSEQUENTIES
In het boek Positive Behavior Support wordt het volgende beschreven over positieve
bekrachtigingen en corrigerende consequenties:
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Uit onderzoek is gebleken dat het meest effectieve feedbacksysteem bestaat uit zowel
positieve bekrachtigingen voor het tonen van gewenst gedrag als kleine corrigerende
consequenties voor ongewenst gedrag; uit belonen en straffen (Golly & Sprague,
2009, p. 144).
Negeren ongewenst gedrag
Als kinderen ongewenst gedrag laten zien, kan dit zijn om dat zij aandacht willen hebben van
volwassenen. Dit hoeven kinderen niet altijd bewust te doen, deze vorm van ongewenst
gedrag kan ook een onbewuste reden hebben. Als een leerkracht weinig of geen spontane
interesse toont in een kind, kan het kind aandacht gaan opeisen door ongewenst gedrag te
vertonen. Als kinderen ongewenst gedrag vertonen, reageren leerkrachten vaak wel op ze,
waardoor de kinderen dus bereiken wat ze willen. Een leerkracht kan er voor kiezen om deze
vorm van ongewenst gedrag te negeren. Door ongewenst gedrag te negeren wordt het
gedrag niet bekrachtigd. Toch ervaren veel leerkrachten dat het probleemgedrag juist
verergert door het te negeren. Dat komt doordat het patroon van aandacht vragen en krijgen,
wordt doorbroken en hierdoor wordt het vertonen van ongewenst gedrag nog meer
aangewakkerd, omdat kinderen toch die aandacht willen krijgen. Het kind kan zich steeds
slechter gaan gedragen, waardoor het negeren op den duur voor de leerkracht niet meer
haalbaar is. Dit voorbeeld wordt ook wel extinction burst genoemd: door het negeren van
probleemgedrag wordt dit gedrag steeds erger, een explosie van probleemgedrag. Als de
leerkracht na het negeren uiteindelijk toegeeft en reageert op het kind, heeft het kind bereikt
wat hij of zij wilde. Een volgende keer zal het kind deze strategie weer toepassen en zo wordt
het probleemgedrag steeds erger. Negeren kan effectief zijn bij licht probleemgedrag, maar
kan beter niet ingezet worden bij probleemgedrag waar meer hinder van ondervonden wordt
(Overveld, 2013).

Straffen ongewenst gedrag
Er wordt veel gestreefd naar het zoveel mogelijk positief corrigeren van ongewenst gedrag in
het onderwijs. Een voorbeeld hiervan is het extra duidelijk benoemen en stimuleren van
gewenst gedrag. Daarnaast vallen negeren of vertraagd reageren op ongewenst gedrag ook
onder een redelijke positieve kijk op het corrigeren van gedrag. Het kan zijn dat ongewenst
gedrag blijft aanhouden, ondanks de vele (positieve) correcties van de leerkracht. Mocht dit
zo zijn, dan kan er een strafmaatregel ingezet worden. Het verschil tussen corrigeren of
negeren van gedrag en een strafmaatregel, is de consequentie ervan. Bij een strafmaatregel
krijgt het kind te maken met een onplezierige consequentie. Dit kan zijn het wegnemen van
plezierige gevolgen of het laten volgen van een niet leuke, ofwel aversieve gebeurtenis op het
gedrag (Overveld, 2013).

2.6 P OSITIVE BEHAVIOR SUPPORT
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PBS is een methode die op school- en klassenniveau goed gedrag ondersteund. De volledige
benaming van deze methode is het ‘School Wide Positive Behavior Support’ (SWPBS). Deze
methode wordt schoolbreed ingezet, waarbij alle volwassenen in een school de waarden die
de school belangrijk vindt noteren. Hierbij kan gedacht worden aan respect,
verantwoordelijkheid en veiligheid. Deze waarden worden de kinderen aangeleerd op
klassenniveau. De leerkrachten doen de kinderen de waarden voor. Zij laten zien wat een
bepaalde waarde inhoudt. Dit doen ze door per waarde voor te doen hoe het moet, hoe het
niet moet en nog een keer hoe het wel moet (Golly & Sprague, 2009).
SWPBS is een aanpak die goed gedrag stimuleert en probeert het ongewenste gedrag te
verminderen. SWPBS bestaat uit drie lagen, die vergelijkbaar zijn met de drie
preventieniveaus die eerder besproken zijn. Bij de eerste laag wordt goed gedrag bij alle
kinderen bevorderd, dit is een klassikale aanpak. De tweede en derde laag bestaan uit
interventies speciaal voor risicoleerlingen, dit bedraagt dus een klein deel van de kinderen.
SWPBS kan niet zomaar willekeurig in een klas ingezet worden, maar moet ondersteund
worden door bijna alle leerkrachten in een school. Als een school met SWPBS gaat werken, is
het van belang dat er een speciaal ‘PBS-team’ wordt gevormd, die wordt ondersteund door
een PBS-coach. In het PBS-team moeten in ieder geval de volgende leden zitten: de directeur,
de intern begeleider / zorgcoördinator, een onderbouwleerkracht, middenbouw leerkracht en
een bovenbouwleerkracht (Nederlands Jeugdinstituut, 2012).
Door het hele schoolteam te betrekken bij het inbrengen van de methode SWPBS, geldt de
aanpak voor de hele school en dus voor alle kinderen. Op deze manier weten zowel de
kinderen als de leerkrachten waar zij aan toe zijn en welke reacties zij op bepaald gedrag
kunnen verwachten.
SWPBS behandelt gedrag op vier verschillende niveaus en voor elk niveau wordt uitgebreid
behandeld. De verschillende niveaus zijn als volgt:
− Goed gedrag op school. Hierbij gaat het over de algemene verwachtingen die worden
opgesteld over goed gedrag en op welke manier dit gedrag wordt bevorderd.
Daarnaast wordt er gekeken op welke manier in de school het onderwijzen van goed
gedrag wordt gestimuleerd, welke manieren van positief stimuleren er worden
ingezet en op welke manier er toezicht wordt gehouden in algemene ruimtes.
− Goed gedrag in de klas. Hierbij wordt er gekeken naar de organisatie van de klas en op
welke manier het gewenst gedrag wordt ontwikkeld. Daarnaast wordt er in de klas
preventief opgetreden tegen ongewenst gedrag en worden er positieve en
corrigerende consequenties ingezet om gedrag te veranderen.
− Goed gedrag van de individuele leerling. Hierbij draait het vooral om de reacties van
leerkrachten op gewenst en ongewenst gedrag bij risicokinderen. Er wordt aandacht
besteedt aan het functioneel denken over gedrag, het ontwikkelen van
gedragsondersteunende plannen, het aanpassen van het lesprogramma om
probleemgedrag te voorkomen en het stimuleren van zelfmanagement bij
risicokinderen.
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− Goed gedrag thuis. Hierbij draait het vooral om de goede samenwerking tussen
school en de thuisomgeving (Nederlands Jeugdinstituut, 2012).

2.7 K RITIEK OP BELONEN EN STRAFFEN
Door Hoogendam (2014) worden er kanttekeningen geplaatst bij het belonen van kinderen,
maar ook bij het bestraffen van kinderen. Volgens Hoogendam hebben belonen, sanctioneren
en bestraffen geen invloed op het gedrag van kinderen. Door te strooien met complimenten
die geen diepere betekenis hebben en juist het negatieve gedrag uitgebreid te benoemen,
valt de balans weg. Door veel lege complimenten uit te delen en het negatieve gedrag uit te
lichten, krijgen de kinderen een vertekend beeld van zichzelf. Doordat het negatieve gedrag
uitgebreid benoemd wordt en dit gedrag nauwlettend in de gaten gehouden wordt, zijn de
kinderen zich niet bewust van wat ze eigenlijk wel kunnen. Wij reflecteren bij kinderen vaak
op wat ze niet kunnen, in plaats van waar ze goed in zijn. Als het negatieve gedrag uitgebreid
besproken wordt, raakt het kind eraan gewend dat hij of zij iets niet goed kan. Als er
vervolgens een leeg compliment als ‘goed zo’ valt, dan gelooft het kind dit niet, omdat hij of
zij een laag zelfbeeld heeft en er niet concreet benoemd wordt waar hij of zij nou precies
goed in is. Het kind zal terugvallen in de gewoonte om negatief gedrag te vertonen. In plaats
van met lege complimenten te strooien en het negatieve gedrag uitgebreid te behandelen,
kan je beter het kind laten benoemen waarom iets goed of juist niet goed gelukt is. Dit kan
door middel van de vraag: ‘Hoe heb je dat gedaan, hoe komt het dat dit zo goed gelukt is?’
Het kind krijgt zo te horen dat hij of zij iets goed gedaan heeft, maar moet voor zichzelf
nadenken wat er goed is gegaan en waarom dit goed is gegaan. Hierdoor worden ze zich
bewust van wat ze wél kunnen, in plaats van wat ze niet kunnen (Letschert& Hoogendam,
2014).
Bovenstaande wordt beaamd door de Kroon e.a. (2015). Zij beschrijven dat leerkrachten
kinderen geen complimenten moeten geven, maar feedback. Volgens hen hebben kinderen
weinig baat bij complimenten of beloningen, omdat kinderen weinig van deze feedback
kunnen profiteren. Dit heeft te maken met het zelfvertrouwen van kinderen. Veel kinderen
hebben maar weinig zelfvertrouwen en vinden het lastig om met complimenten om te gaan.
Daarnaast zijn complimenten vaak oppervlakkig, waar kinderen eigenlijk niks mee kunnen.
Want wat hebben ze nu eigenlijk goed gedaan? Daartegenover staat dat complimenten
verslavend werken, dus als kinderen eenmaal een aantal complimenten hebben gekregen,
willen zij graag nog meer. Kinderen zullen gaan vissen naar complimenten, soms met gek
gedrag. Hierbij wordt dus niet het gedrag van het kind positief veranderd en vindt er geen
persoonlijke groei plaats.
Daarnaast bereik je met het overmatig geven van complimenten gedrag dat jij als leerkracht
wil zien, dat jij afdwingt als volwassene. Hierbij werk je niet samen met het kind om hem of
haar eigen keuzes te laten maken voor zijn of haar gedrag en laat je het kind ook niet
nadenken over wat goed is om te doen.

13 P OSITIEVE GEDRAGSSTIMULATIE

In plaats van complimenten kunnen leerkrachten kinderen feedback geven. Door feedback te
geven leg je het kind precies uit wat hij of zij goed deed en wat het effect van dit gedrag was.
Je kunt het kind op zichzelf laten reflecteren door hoe-vragen te stellen: ‘Hoe heb je dat voor
elkaar gekregen?’
Volgens Kroon e.a. (2015) zijn dit indirecte complimenten:
Een indirect compliment is een opmerking of vraag waaruit een positieve waardering
spreekt en die het kind aanzet om na te denken over wat hij goed heeft gedaan
(Kroon, 2015, p. 68).
Een positieve benadering wordt ook wel een ‘bemoediging’ genoemd. Een compliment dat er
voor zorgt dat een kind doorkrijgt dat zijn of haar gedrag iets oplevert. Doordat het kind
doorkrijgt dat zijn of haar gedrag wat oplevert, zal hij of zij in de toekomst dit gedrag vaker
uit zichzelf laten zien, het gedrag wordt bemoedigd. Door middel van deze bemoediging
wordt het voor het kind zichtbaar waar hij of zij goed in is, dus welke talenten hij of zij heeft.
Daarnaast wordt het ook duidelijk voor het kind waar hij of zij zich nog in kan ontwikkelen. Bij
deze bemoedigingen gaat het erom dat het kind er sterker van wordt (Kroon, 2015).
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H OOFDSTUK 3: P ROBLEEMSTELLING
3.1 O NDERZOEKSDOEL
Met behulp van dit onderzoek wil ik het leerlingengedrag in mijn stageklas verbeteren door
het inzetten van de methode ‘Positive behavior support’ en het hanteren van een groepsplan
voor gedrag. Als leerkracht probeer ik positief gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag
positief te corrigeren, zodat dit afneemt. Met dit onderzoek wil ik ongewenst gedrag bij
kinderen die dit regelmatig vertonen proberen te verminderen en hiermee een positief
pedagogisch klimaat voor de hele klas creëren. Met ongewenst gedrag wordt gedrag bedoelt
dat andere kinderen of de leerkracht hindert en die voldoen aan de indicatoren binnen
preventieniveau twee of drie, te lezen in bijlage nr. 1 (criterialijst verschillende preventies).

3.2 O NDERZOEKSVRAAG
Wat is het effect van positief corrigeren en stimuleren van gewenst gedrag op het gedrag van
kinderen in kleuterklas ‘de Klaprozen’, die binnen de primaire en secundaire preventie vallen?

3.3 D EELVRAGEN
Theoretische deelvragen
1. Wat wordt er verstaan onder een positief pedagogisch klimaat in de onderbouw?
2. Wat houden de verschillende preventieniveaus in, die gehanteerd worden in het
groepsplan Gedrag en welk gedrag van kinderen hoort hierbij?
3. Wat is de uitwerking van positieve gedragsstimulatie bij kinderen die binnen de
secundaire preventie vallen?
4. Op welke manier wordt PBS ingezet op basisscholen?
Praktische deelvragen
1. Hoe is de verdeling van de verschillende preventies in kleuterklas ‘de Klaprozen’ op
CJBS de Kloostertuin volgens de verschillende criteria uit het boek ‘Groepsplan
gedrag’?
2. In welke mate en op welke momenten vindt ongewenst gedrag volgens de criteria uit
het boek ‘Groepsplan gedrag’ plaats bij kinderen die in de tweede of derde preventie
vallen?
3. Welke effecten heeft positieve gedragsstimulatie op het ongewenste gedrag van de
kinderen die in de tweede of derde preventie vallen?
4. Op welke manier kan ‘Positive Behavior Support’ in de praktijk worden ingezet?
5. Welke manieren van positieve gedragsstimulatie zijn haalbaar in kleuterklas ‘de
Klaprozen’ op CJBS de Kloostertuin?
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3.4 H YPOTHESE
Met het inzetten van onderdelen uit de methode ‘Positive behavior support’ hoop ik het
gedrag van alle kinderen in de groep te verbeteren. Deze verbetering van gedrag vloeit voort
uit de verschillende tactieken en strategieën die ik in ga zetten (Golly & Sprague, 2009).
Door stil te staan bij wat een kind nodig heeft om beter te leren en zichzelf beter te
ontwikkelen, middels een groepsplan voor gedrag, probeer ik het probleemgedrag van
kinderen binnen preventie twee en/of drie laten afnemen (Overveld, 2013).
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H OOFDSTUK 4: O NDERZOEKSAANPAK
4.1 B ETROKKENEN & DOELGROEP
De onderzoeksgroep waarin het onderzoek zal afspelen is kleuterklas ‘de Klaprozen’ op CJBS
de Kloostertuin, te Assen. Alle kinderen in deze klas zijn indirect betrokken bij dit onderzoek,
omdat de positieve gedragsstimulatie in de hele klas toegepast zal worden.
Het onderwerp van het onderzoek is besproken met de leerkracht van kleutergroep ‘de
Klaprozen’. In een gesprek met haar hebben wij verschillende opties van afbakening van het
onderzoek besproken. Als het onderzoek gericht zou zijn op de gehele klas, zou het lastig zijn
om resultaten te zien, door een te grote populatie die dan geobserveerd en geanalyseerd
moet worden. Wij hebben er daarom voor gekozen om het onderzoek af te bakenen tot
kinderen die regelmatig probleemgedrag vertonen. Aan de hand van een observatie, zal ik
beoordelen welke kinderen regelmatig probleemgedrag vertonen. Op deze kinderen zal ik
vervolgens mijn onderzoek in het bijzonder richten. In het gesprek met mijn mentor kwam
het probleemgedrag van één kind al ter sprake. Dit probleemgedrag komt in zo’n hoge mate
voor, dat het voor de leerkracht vaak lastig is om hier mee om te gaan. Zij geeft aan dat op de
dagen dat zij een stagiaire heeft, de stagiaire zich bekommert om het kind, maar dat het erg
lastig is om in te gaan op het gedrag van het kind op de dagen dat zij alleen voor de klas staat.
De leerkracht is genoodzaakt om op bepaalde momenten het gedrag van het kind te laten
gaan, omdat zij op die momenten de klas niet te kort wil doen. Zo gebeurt het vaak dat het
kind uit de kring stapt en andere dingen in de klas gaat doen, niet op zijn stoeltje blijft zitten
en de gang op gaat. De rest van de klas reageert vaak negatief op het gedrag van dit kind en
benoemen alles wat hij fout doet, wat niet ten goede komt aan het pedagogische klimaat. Het
is belangrijk dat andere kinderen ook gaan inzien wat voor invloed hun reacties hebben op
het gedrag van een klasgenoot. Dit wil ik bereiken door voorgevallen situaties uit te spelen in
de kring, met behulp van de kinderen. Op deze manier zien beide partijen wat de gevolgen
zijn van hun gedrag.
De leerkracht geeft aan veel waarde te zien in dit onderzoek, doordat het onderwerp van dit
onderzoek de nadruk meer legt op positief stimuleren, waardoor zij hoopt dat dit het gedrag
van S. op een positieve manier zal veranderen. Wij hebben samen besloten om niet alleen S.
bij het onderzoek te betrekken, maar meerdere kinderen die binnen de secundaire of tertiaire
preventie vallen, mocht dit het geval zijn.

4.2 D ATAVERZAMELING
Onderzoeksactiviteiten
Om antwoorden te verkrijgen op mijn praktische deelvragen, heb ik voor elke deelvraag een
onderzoeksmethodiek beschreven. Door middel van de onderzoeksinstrumenten hoop ik
informatie te verzamelen die antwoord geven op mijn deelvragen. Daarnaast heb ik bij enkele
deelvragen de analysefase beschreven, aangezien bij een aantal deelvragen de gevonden
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gegevens over een bepaalde periode vergeleken moeten worden. De verschillende
onderzoeksinstrumenten die ik inzet per praktische deelvraag zijn als volgt:
1. Hoe is de verdeling van de verschillende preventies in kleuterklas ‘de Klaprozen’ op
CJBS de Kloostertuin?
Om de verschillende preventies vast te stellen, zal ik de groep observeren d.m.v. een lijst
gebaseerd op de criteria uit het boek ‘Groepsplan gedrag’ en in gesprek gaan met de
leerkracht. Deze criteria zijn in bijlage nr. 1 (criterialijst verschillende preventies) opgenomen.
Door te observeren zal ik zelf het gedrag waarnemen van de kinderen. Hierover wil ik later in
gesprek gaan met de leerkracht, om te bespreken of dit gedrag vaker voorkomt, of het
typerend is voor dit kind etc. Zo vorm ik een compleet beeld van het gedrag van de kinderen.
Met behulp van de leerkracht van de groep, kan ik een compleet beeld vormen van de
verschillende preventieniveaus in de klas.
2. In welke mate en op welke momenten vindt ongewenst gedrag plaats bij kinderen die
in de tweede of derde preventie vallen?
Om antwoord te krijgen op deze vraag ga ik de kinderen die onder de criteria voor preventie
twee of drie vallen, verder observeren met behulp van het registratieformulier
‘Gedragsincident’, deze is opgenomen in bijlage nr. 2 (observatie gedragsincident). Nadat ik
het formulier ‘Gedragsincident’ heb ingevuld, zal ik middels een gedragsfunctieanalyse mij
verdiepen in het gedrag dat het kind laat zien, om zo de functie van het gedrag te begrijpen
en terug te gaan naar het startsein voor het gedrag. Deze gedragsfunctieanalyse is te vinden
in bijlage nr. 3 (gedragsfunctieanalyse – ABC).
3. Welke effecten heeft positieve gedragsstimulatie op het ongewenste gedrag van de
kinderen die in de tweede of derde preventie vallen?
De beginsituatie van de kinderen in de klas betreffende het gedrag, heb ik door middel van de
voorgaande deelvragen vast kunnen stellen. In de periode na deze observaties, zal ik positieve
gedragsstimulatie toepassen, gebaseerd op de opbrengsten uit de literatuur die ik heb
opgenomen in het theoretisch kader. Om de positieve gedragsstimulatie op een
gestructureerde manier toe te passen, zal ik een groepsplan invullen waarop precies te zien is
waar ik de komende weken aan ga werken. Ik zal een groepsplan invullen voor de hele klas,
maar voor de kinderen die in preventie twee vallen, zal een specifiek handelingsplan
geschreven worden. De formats voor deze groepsplannen heb ik opgenomen in bijlage nr. 4
(groepsplan gedrag – preventie 1) en in bijlage nr. 5 (groepsplan gedrag – preventie 2). Aan
het eind van een bepaalde periode, zal ik opnieuw de observatieformulieren uit de praktische
deelvragen één en twee afnemen. Door de eerste observatieformulieren te vergelijken met
de tweede observatieformulieren, kan ik zien of er vooruitgang is geboekt in het gedrag van
de kinderen die in preventie twee of drie vallen.
Daarnaast wil ik proberen een beeld te vormen hoe de kinderen die in preventie twee of drie
vallen in de klas liggen. Dit doe ik door aan het begin van mijn onderzoek de kinderen te
bevragen over onderwerpen die gericht zijn op de sociale verhoudingen in de klas,
bijvoorbeeld: met wie werk/speel je graag samen? De uitkomsten van deze vragen zal ik
weergeven in een sociogram. Na een bepaalde periode zal ik op dezelfde manier een
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sociogram maken, om te kijken of de kinderen uit preventie twee of drie vaker gekozen
worden om mee samen te werken of samen te spelen.
4. Op welke manier kan ‘Positive Behavior Support’ in de praktijk worden ingezet?
Ik wil proberen om een programmaonderdeel van Marleen Meurs bij te wonen, zij is PBStrainer en begeleider van scholen die met PBS willen werken. Binnen deze
onderzoeksactiviteit staat bestuderen, observeren en bevragen centraal. Ik wil Marleen
Meurs aan de hand van een vragenlijst vragen stellen. Deze vragen heb ik opgenomen in
bijlage nr. 6 (vragenlijst PBS-trainer). Op deze manier hoop ik extra informatie te krijgen over
de manier waarop PBS binnen scholen ingezet wordt.
Daarnaast wil ik een school gaan bezoeken die actief met PBS werkt. Ik wil binnen deze school
gaan observeren en leerkrachten bevragen over het effect van PBS. Ik weet van OBS Pieter
van Thuyl in Hoogersmilde, dat zij sinds het schooljaar van 2011-2012 zijn begonnen met zich
te verdiepen in PBS. Vanaf het schooljaar 2012-2013 zijn ze begonnen met het inzetten van
PBS binnen het pedagogisch handelen. Dat betekent dat zij nu een aantal jaar actief bezig zijn
met PBS.
5. Welke manieren van positieve gedragsstimulatie uit de methode ‘Positive Behavior
Support’ zijn haalbaar in kleuterklas ‘de Klaprozen’ op CJBS de Kloostertuin?
Positive Behavior Support is een programma dat binnen een basisschool ingezet kan worden,
in alle groepen. Om na te gaan welke onderdelen van het programma inzetbaar zijn in
kleuterklas ‘de Klaprozen’ zal ik in gesprek gaan met de leerkracht van de groep.

4.3 E THISCHE KWESTIES
Tijdens mijn onderzoek is het van belang dat ik handel op een wijze waarbij anderen het ook
zinvol, gepast en aanvaardbaar vinden. Daarom bespreek ik mijn onderzoek met de leerkracht
van de betrokken klas. Aangezien ik in mijn onderzoek waarschijnlijk een aantal kinderen
speciaal zal uitlichten, zal ik toestemming moeten vragen aan de ouders van deze kinderen.
Na toestemming zal ik hen vertellen over mijn plannen en mijn intenties van dit onderzoek.
Daarnaast zal ik ze zo volledig mogelijk informeren over de voortgang van mijn onderzoek.
Om de vertrouwelijkheid van de data te bewaken, zal ik de echte namen van de kinderen niet
bekend maken, tenzij ik schriftelijk toestemming heb van de ouders. Hierbij moet ik erop
letten dat het niet altijd voldoende is om de namen van de betrokkenen weg te laten of te
veranderen, omdat bij kleinschalig onderzoek het soms relatief eenvoudig is om de betrokken
kinderen alsnog te achterhalen. Hier moet ik duidelijke afspraken over maken met de ouders.
Ik zal de ouders van de betrokken kinderen de gelegenheid moeten geven om mijn
onderzoeksverslagen door te lezen, zodat ze waar nodig commentaar kunnen leveren.

4.4 T IJDPAD
Om zicht te krijgen op de activiteiten die uitgevoerd moeten worden voor mijn onderzoek,
heb ik een tijdpad opgezet. In dit tijdpad zijn de activiteiten weergegeven en de periode
waarin deze uitgevoerd zullen worden. Het tijdpad is te lezen in bijlage nr. 7 (tijdpad).De
volledige tijdsbesteding van dit onderzoek is te lezen in bijlage nr. 16 (procesverslag).
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H OOFDSTUK 5: R ESULTATEN
5.1 V ERSCHIL PLAN & UITVOERING
Er zijn een aantal punten naar voren gekomen tijdens mijn onderzoek die ik anders heb
uitgevoerd dan ik in eerste instantie in mijn plan had beschreven. Een aantal onderdelen die
ik had beschreven heb ik niet uitgevoerd en er zijn onderdelen die ik op een andere manier
heb uitgevoerd dan ik had beschreven. De gewijzigde onderdelen heb ik samen met de reden
voor de wijziging beschreven.
Sociogram
In mijn onderzoeksplan beschrijf ik dat ik twee keer een sociogram zou afnemen in mijn
kleuterklas. De eerste sociogram zou dienen als beginmeting om er achter te komen hoe de
kinderen binnen preventieniveau twee in de klas liggen. De tweede sociogram zou dienen als
eindmeting om te kijken of de positie van de kinderen binnen niveau twee was veranderd. Ik
ben er van afgeweken om een sociogram te maken met mijn klas. Als reden hiervoor is het
feit dat kleuters nogal wisselend zijn in hun speelmaatjes. In de klas merk ik dat het per dag
afwisselt met wie de kinderen graag spelen. De ene dag spelen ze graag met het ene meisje,
omdat zij zo’n mooie beer heeft meegenomen, terwijl de andere dag ze graag met een
jongentje spelen die net een nieuwe bal heeft. Ik ben hierover in gesprek gegaan met mijn
onderzoeksgroepje en we zijn tot het besluit gekomen dat een sociogram geen bijdrage levert
aan mijn onderzoek.
Observatieen
Om de effecten van positieve gedragsstimulatie op de kinderen binnen preventieniveau twee
te meten, was ik van plan om twee keer een observatie af te nemen. De eerste observatie zou
dienen om de beginsituatie van deze kinderen in beeld te krijgen en om mij te verdiepen in
hun gedrag. Door een tweede observatie af te nemen en deze te vergelijken met de eerste
observatie, zou ik de vooruitgang in gedrag van de kinderen binnen preventieniveau twee
kunnen zien. Ik heb er voor gekozen om de tweede observatie achterwege te laten. Dit heb ik
gedaan omdat deze tweede observatie geen compleet beeld zou geven van de situatie. Bij de
eerste observatie heb ik een hele dag geobserveerd en mijn bevindingen met mijn mentor
gedeeld en hierover in gesprek geweest. Door middel van dit gesprek heb ik een beeld
kunnen vormen van de kinderen die binnen niveau twee vallen. Tijdens de afgelopen periode
heb ik gemerkt dat het effect van positieve gedragsstimulatie per dag verschillend kan zijn.
Het effect was overwegend positief, maar er waren enkele dagen waarop het effect niet
zichtbaar was. Stel dat ik de tweede observatie had afgenomen, toevallig op een dag dat het
effect niet zichtbaar zou zijn, dan zou ik een totaal andere conclusie aan mijn onderzoek
geven dan het eigenlijk zou moeten zijn. In mijn hoofd heb ik een compleet beeld van de
gehele periode waarin positieve gedragsstimulatie een grote rol heeft gespeeld. Ik heb
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opvallendheden gedurende deze periode genoteerd en ik ben regelmatig in gesprek geweest
met mijn mentor. Aan het einde van deze periode heb ik samen met mijn mentor de
groepsplannen geëvalueerd, waarbij wij onze bevindingen met elkaar deelden. Deze
bevindingen kwamen overeen en we hebben allebei dezelfde vooruitgang gezien. Dit is de
reden waarom ik de tweede observatie achterwege heb gelaten. De tweede observatie zou
een momentopname zijn geweest, waardoor er geen reëel beeld geschetst zou worden van
de resultaten van mijn onderzoek.
Komst nieuwe leerling
In mijn onderzoeksplan is te lezen dat ik drie kinderen heb uitgelicht die binnen
preventieniveau 2 vallen. Echter kwam er in april een nieuw kind in de klas, die werd
overgeplaatst vanuit een andere kleutergroep op CJBS de Kloostertuin. Dit kind is
overgeplaatst omdat zijn gedrag niet meer te hanteren was in zijn huidige groep. Met de
komst van dit kind veranderde de uitvoering van mijn onderzoek, aangezien ik dit kind naast
de drie andere kinderen, moest opnemen in mijn onderzoek. Ik heb er voor gekozen om hem
te betrekken in de vormen van positieve gedragstimulatie, maar ik heb hem niet individueel
opgenomen in een groepsplan. Dit omdat mijn onderzoek binnen korte termijn afgerond zou
worden en het onmogelijk was om binnen deze tijd zijn beginsituatie in kaart te brengen,
positieve gedragsstimulatie toe te passen en het traject te evalueren. Doordat dit kind nieuw
in de klas kwam, heb ik extra aandacht moeten geven aan de groepsvorming. Dit had ik van te
voren niet opgenomen in mijn onderzoeksplan.

5.2 D ATA - ANALYSE
PBS in de praktijk
Om een concreet beeld van PBS (positive behavior support) in de praktijk te krijgen heb ik een
vragenlijst afgenomen aan een PBS-trainer en ik heb een dag met haar meegelopen op een
school die PBS geïntegreerd hebben binnen hun onderwijs. Vervolgens ben ik over mijn
bevindingen in gesprek gegaan met mijn mentor, om te bepalen welke onderdelen er
haalbaar zijn in de komende periode binnen kleuterklas ‘de Klaprozen’. De onderstaande
punten zijn hieruit naar voren gekomen en heb ik binnen de looptijd van mijn onderzoek
uitgevoerd. De volledige vragenlijst aan de PBS-trainer, de opvallende punten tijdens het
schoolbezoek zijn te lezen in bijlage nr. 8 (vragenlijst PBS-trainer) en in bijlage nr. 9
(observatie school PBS).

Haalbare onderdelen PBS binnen kleuterklas ‘de Klaprozen’
1.
Inzetten positieve gedragsstimulatie d.m.v. het positief benoemen van gewenst
gedrag en het negeren of klein corrigeren van ongewenst gedrag
2.
Organisatie van de klas
3.
Lessen in goed gedrag aanbieden d.m.v. spel
4.
Verwachtingen met de kinderen delen door de verwachtingen een aantal keer uit
te spelen met de kinderen.
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5.

Ontwikkelen van gedragsondersteunende plannen

6.

Aanpassen van lesprogramma om probleemgedrag te voorkomen

7.
8.
9.
10.

Stimuleren van zelfredzaamheid
Aandachtssignaal inlassen
Het woordje ‘niet’ zoveel mogelijk proberen te vermijden
Kinderen belonen voor goed gedrag

Preventieniveaus
Om een concreet beeld te krijgen van de verschillende preventieniveaus in kleuterklas ‘de
Klaprozen’ heb ik de klas gedurende een hele lesdag geobserveerd. Alle opvallende
gedragingen heb ik per situatie concreet genoteerd. Na afloop heb ik mijn bevindingen met
mijn mentor besproken. Aan de hand van de criterialijst uit het boek ‘Groepsplan gedrag’
(Overveld, 2013) en mijn observatie hebben wij een verdeling gemaakt van kinderen die
binnen de verschillende preventies vallen. De kinderen die onder preventieniveau 2 vallen
heb ik hieronder weergegeven in een tabel, met bijbehorende kenmerken van hun gedrag. De
volledige beschrijving van mijn observaties en het gesprek met mijn mentor is te vinden in
bijlage nr. 10 (klassikale observatie en gesprek). Een aantal kinderen die in preventie 2 en/of 3
bleken te vallen na de observatie en het gesprek met mijn mentor, heb ik niet opgenomen in
mijn onderzoek. De reden hiervoor is tevens te lezen in de verslaglegging van het gesprek met
mijn mentor in bijlage nr. 10 (klassikale observatie en gesprek).

Kinderen binnen preventieniveau 2
Naam
Kenmerken gedrag
kind
E.
- Vertoont ongewenst gedrag als dit niet aangeboden wordt. Heeft baat bij
structuur.
- Heftige reacties op onverwachte gebeurtenissen of activiteiten die ze niet wil
doen.
- Kan heftig reageren op corrigerende opmerkingen van leerkracht.
- Faalangstig, waardoor ze soms niet deelneemt aan activiteiten (bijvoorbeeld
gymactiviteiten).
- Heeft soms (geen patroon in aan te brengen) moeite met het op school
komen. Stuurse houding, wil terug naar haar moeder.
W.

- Vertoont ongewenst gedrag als dit niet aangeboden wordt. Heeft baat bij
structuur.
- Faalangstig, waardoor hij zich uit d.m.v. woedeaanvallen en veel frustratie als
hij denkt dat hij iets niet kan.
- Reageert zich af op medeleerlingen en leerkracht.
- Is niet in staat zijn emoties onder controle te houden, reageert dit af met

22 P OSITIEVE GEDRAGSSTIMULATIE

fysiek geweld op medeleerlingen.
I.

- Afwachtende houding, neemt weinig deel aan activiteiten.
- Reageert huilend op acties van klasgenoten die ze niet wil, in plaats van
erover te praten.
- Gaat haar eigen gang, waarbij ze de opdrachten van de leerkracht negeert.
- Vraagt regelmatig om aandacht en bevestiging van de leerkracht.
- Kan slecht omgaan met nieuwe, drukke situaties. Trekt zich hierbij terug,
probeert zich te verstoppen.

Groepsplannen
Naar aanleiding van deze observaties heb ik een gedragsfunctieanalyse per kind binnen
preventieniveau 2 geschreven. Deze gedragsfunctieanalyse staat centraal binnen de methode
PBS. De eerste stap is het beschrijven van het probleemgedrag, waarna de aanleiding voor het
gedrag wordt beschreven. Als de aanleiding duidelijk is, wordt er gekeken naar de
omstandigheden die van invloed zouden kunnen zijn op het probleemgedrag. Vervolgens
worden de gevolgen van het probleemgedrag beschreven: wat bereikt het kind met zijn of
haar gedrag? Als dit duidelijk is, kan de functie van het gedrag worden ingevuld. Op deze
manier krijg je al leerkracht meer inzicht in het probleemgedrag van het kind. De observaties
en gedragsfunctieanalyses zijn te lezen in bijlage nr. 11 (observatie gedragsincident preventie
2) en in bijlage nr. 12 (gedragsfunctieanalyses). Op basis van de observaties en de
gedragsfunctieanalyses heb ik een groepsplan voor elk kind binnen preventieniveau twee
kunnen schrijven waarin de volgende onderwijsbehoeften en ondersteuningactiviteiten
centraal stonden. De volledige groepsplannen zijn te lezen in bijlage nr. 13 (groepsplannen).

Onderwijsbehoeften en ondersteuningsactiviteiten per kind
Naam
Onderwijsbehoeften
Ondersteuningsactiviteiten
kind
E.
- Ongewenst gedrag moet op een
- Driestappenplan gedrag aanleren
positieve wijze gecorrigeerd worden
- Gedragsregulerende
- Weinig nadruk op ongewenst gedrag gespreksinterventies
- Positieve benadering nodig
- Structuur aanbieden
- Leren op een zelfverzekerde manier - Voorbereiden op activiteit
te reageren
- Pre- teaching en/of verlengde
instructie
W.
- Een leerkracht nodig die hem op een - Driestappenplan gedrag aanleren
zelfverzekerde manier leert te
- ‘Jezelf beheersen’ visueel
reageren.
waarneembaar maken
- Positieve benadering nodig
- Voorbereiden op activiteit
- Structuur aanbieden
- Pre- teaching en/of verlengde
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I.

- Stimulering om zelfstandig buiten
comfortzone te treden
- Leren op zelfverzekerde manier te
reageren en voor zichzelf op te
komen
- Uitdagen om zelf op zoek te gaan
naar oplossingen

instructie
- Gedragsregulerende
gespreksinterventie
- Uitgestelde aandacht toepassen

Resultaten
Ik heb de afgelopen periode (begin februari – eind april) de groepsplannen uitgevoerd, samen
met mijn mentor. Aan het eind van de periode zijn wij samen in gesprek gegaan over de
kinderen. De resultaten die wij behaald hebben met de hele klas en met de kinderen binnen
preventieniveau 2 heb ik beschreven in de evaluatie van de groepsplannen. De belangrijkste
punten zijn te lezen in de onderstaande tabel. De evaluaties zijn te lezen achter elk
groepsplan in bijlage nr. 13 (groepsplannen).

Resultaten positieve gedragsstimulatie
Naam
Resultaten positieve gedragsstimulatie
kind
Hele groep - Sterke invloed positieve gedragsstimulatie
- Meer rust in de groep
- Weinig waarschuwingen, veel complimenten
- Kinderen gaan onderling beter met elkaar om, zijn positief naar elkaar
E.
- Externaliserend gedrag is afgenomen, maar nog wel op een enkel moment
aanwezig
- Een meer zelfverzekerde houding
- Zelfvertrouwen is gestegen door de gedachte dat ze belangrijk is voor o.a. de
groep
- Vindt het nog lastig om met veranderingen of onverwachte situaties om te
gaan, kan dan in een boze bui schieten
- Gemotiveerd in het leren en werken, mits ze hier zelf inspraak in heeft
I.
- Internaliserend gedrag is afgenomen, maar nog wel aanwezig
- Rustiger naar andere kinderen toe
- Is in staat om haar gedachten te verwoorden, i.p.v. te huilen of boos te
worden
- Speelt en werkt vaker samen met klasgenoten
- Lost problemen vaker zelf op, maar wordt hier toe aangezet door de
leerkracht
- Vindt het nog lastig om mee te doen in nieuwe, drukke situaties
(bijvoorbeeld gymnastiek)
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W.

- Meer betrokken tijdens kringactiviteiten en durft hierin antwoorden te
geven, faalangstig gedrag is hierin afgenomen
- Vertoont bij individuele toetsmomenten nog wel faalangstig gedrag
- Krijgt structuur aangeboden door zelf zijn verplichte werkjes in te plannen,
waardoor de boze en gefrustreerde buien zijn afgenomen
- Enkele keer een paniekerige huilbui bij afscheid ouders, reden hiervoor is
onduidelijk

Positief corrigeren vanuit de leerkracht
Om het effect van positief corrigeren en het stimuleren van gewenst gedrag optimaal te
kunnen meten, heb ik een voormeting en een nameting uitgevoerd betreffende mijn
leerkrachtengedrag. Hierin heb ik gereflecteerd op mijn eigen leerkrachtengedrag. De
uitgeschreven reflecties zijn te lezen in bijlage nr. 14 (reflectie leerkrachtengedrag).

Leerkrachtengedrag
Beginmeting
Als ik complimenten uitdeel, is dit
meestal gericht op de prestatie van een
kind (resultaat van het werk).
Ik geef loze complimenten
(complimenten zonder inhoud).
Ik maak geen onderscheid in het niveau
van corrigeren en belonen, beide
gebeurt op klassikaal en individueel
niveau.
Ik corrigeer regelmatig, waarbij ik veel
waarschuwingen geef en dit moet
herhalen.
Ik ben onbewust snel bevooroordeeld.

Ik geef aandacht aan ongewenst gedrag.
Ik kan prikkelbaar reageren op
ongewenst gedrag.

Eindmeting
Ik beloon de kinderen op gewenst
gedrag.
Ik geef inhoudelijke complimenten.
Ik corrigeer kinderen waar nodig
individueel door naar ze toe te lopen. Ik
beloon en complimenteer klassikaal.
Ik probeer het corrigeren te beperken en
meer complimenten te geven.
Ik probeer kinderen met een open blik te
benaderen, waarbij ik onbevooroordeeld
ben.
Ik geef aandacht aan gewenst gedrag.
Ik probeer ongewenst gedrag positief te
benaderen of te negeren waarbij ik
aandacht geef aan gewenst gedrag.

Leerlingengedrag
Ik heb tijdens mijn onderzoek gemerkt dat het pedagogisch klimaat afhankelijk is van
meerdere factoren. De al eerder beschreven aspecten over het leerkrachtengedrag dragen in
ruime mate bij aan een positieve sfeer. Daarnaast heeft het gedrag onderling tussen de

25 P OSITIEVE GEDRAGSSTIMULATIE

kinderen invloed op de sfeer in de klas. Ik heb in de beginperiode van mijn onderzoek
beschreven op welke manier de sfeer in de klas tot stand kwam. Vervolgens heb ik
halverwege mijn onderzoek een tussenmeting gehouden en mijn bevindingen beschreven. Ik
heb gekozen om een tussenmeting te houden i.v.m. de komst van een nieuwe leerling in de
klas. Om een reëel beeld te krijgen van de uitkomsten van mijn onderzoek tot op dat
moment, heb ik besloten om een tussenmeting te houden. Na in totaal drie maanden heb ik
een eindmeting gehouden. De resultaten hiervan heb ik in onderstaande tabel weergegeven.
De volledige reflectie is te lezen in bijlage nr. 15 (reflectie leerlingengedrag).

Leerlingengedrag
Beginmeting
Kinderen reageren onderling
negatief op ongewenst
gedrag (‘houd nou eens
op!’).
De kinderen gebruiken
regelmatig fysiek geweld in
conflicten en komen snel
klagen over andere kinderen
bij de leerkracht.

Tussenmeting
De kinderen reageren
onderling positief op
ongewenst gedrag (‘dat kan
je beter anders doen,
bijvoorbeeld…’).
De kinderen zijn in staat om
hun eigen conflicten op te
lossen door er over te
praten, al gaat daar nog wel
enig fysiek geweld aan
vooraf. Dit praten gaat nog
wel op aandringen van de
leerkracht, nog niet
spontaan.

De kinderen geven elkaar
De kinderen zijn in staat om
een enkele keer een
het gedrag van een ander
compliment over hun
kind te complimenteren.
gemaakte werk (compliment
op prestatie).
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Eindmeting
De kinderen reageren
onderling positief op elkaar,
maar reageren negatief op
het ongewenste gedrag van
nieuwe leerling.
De kinderen zijn in staat om
hun eigen conflicten op te
lossen door er over te
praten, al gaat daar nog wel
enig fysiek geweld aan
vooraf. Dit praten gaat nog
wel op aandringen van de
leerkracht, nog niet
spontaan. De kinderen zijn
nog niet in staat om
zelfstandig conflicten op te
lossen met de nieuwe
leerling.
De kinderen zijn in staat om
het gedrag van een ander
kind te complimenteren. De
kinderen geven de nieuwe
leerling ook complimenten
als hij gewenst gedrag
vertoont.

5.3 H YPOTHESE
Voorafgaand aan dit onderzoek heb ik een hypothese opgesteld met mijn verwachtingen van
dit onderzoek. De hypothese luidt als volgt:

Met het inzetten van onderdelen uit de methode ‘Positive behavior support’ hoop ik het
gedrag van alle kinderen in de groep te verbeteren. Deze verbetering van gedrag vloeit voort
uit e verschillende tactieken en strategieën die ik in ga zetten (Golly & Sprague, 2009). Door
stil te staan bij wat een kind nodig heeft om beter te leren en zichzelf beter te ontwikkelen,
middels een groepsplan voor gedrag, probeer ik het probleemgedrag van kinderen binnen
preventie twee en/of drie laten afnemen (Overveld, 2013).
De bovengenoemde verwachtingen zijn na uitvoering van mijn onderzoek uitgekomen. Het
gedrag van de kinderen is verbeterd, waardoor het pedagogisch klimaat positiever is
geworden. Door het maken van individuele groepsplannen, waarin onder andere de
onderwijsbehoeftes en beschermende factoren centraal staan voor kinderen binnen
preventieniveau 2, heb ik het probleemgedrag van deze kinderen doen afnemen.
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H OOFDSTUK 6: C ONCLUSIE
6.1 O NDERZOEKSVRAAG
Ik heb dit onderzoek naar positieve gedragsstimulatie uitgevoerd om te achterhalen welke
invloed positieve gedragsstimulatie heeft op kinderen, in dit geval op de kinderen in
kleuterklas ‘de Klaprozen’. Aan de hand van een aantal theoretische en praktische deelvragen
ben ik tot een antwoord gekomen op de onderstaande onderzoeksvraag.

Wat is het effect van positief corrigeren en stimuleren van gewenst gedrag
op het gedrag van kinderen in kleuterklas ‘de Klaprozen’, die binnen de primaire
en secundaire preventie vallen?
Uit mijn onderzoek is gebleken dat positief corrigeren en stimuleren van gewenst gedrag van
kinderen in kleuterklas ´de Klaprozen´ leidt tot een positieve, veilige sfeer in de groep. Dit is
vastgesteld door meerdere reflectie/ en observatiemomenten. De resultaten van mijn
onderzoek tonen aan dat het toepassen van positief corrigeren als resultaat een toename van
gewenst gedrag laat zien, waarbij er een afname van ongewenst gedrag te zien is. Door de
afname van ongewenst gedrag heeft de leerkracht meer de mogelijkheid te reageren op
gewenst gedrag, waardoor het pedagogisch klimaat een positieve lading krijgt.
Analyseresultaten:
- Door kinderen aan te leren onderling op een positieve wijze met elkaar om te laten gaan,
verbetert de klassikale sfeer.
- Door zo veel mogelijk aandacht te geven aan gewenst gedrag en het ongewenste gedrag te
negeren, letten kinderen onderling minder op het ongewenste gedrag van een kind,
waardoor de sfeer verbetert.
- Door te achterhalen waar de oorzaak van het ongewenste gedrag van een kind ligt, kan de
leerkracht het probleem bij het begin aanpakken (bijvoorbeeld structuur bieden door de dag
met een kind voor te bespreken), waardoor het ongewenst gedrag vermindert. Doordat het
ongewenst gedrag afneemt, heeft de leerkracht meer redenen om het kind te
complimenteren.

6.2 A ANBEVELINGEN
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Met dit onderzoek heb ik mijn eigen deskundigheid in het reageren op gewenst en ongewenst
gedrag van kinderen vergroot. Tijdens de uitvoering van mijn onderzoek werd het voor mij
duidelijk welke invloed de manier van reageren van de leerkracht heeft op het gedrag van
kinderen. Deze invloed is mij vooral duidelijk geworden op het moment dat de positieve
gedragstimulatie naar de achtergrond raakte door de komst van een nieuwe leerling,
waarmee de sfeer in mijn klas veranderde. Dit heeft mij nog eens extra bewust gemaakt van
het effect van positieve gedragsstimulatie. Positieve gedragsstimulatie heeft consequenties
voor zowel de kinderen als de leerkracht. Daarom raad ik het leerkrachten aan om kinderen
zo veel mogelijk positief te benaderen en bij kinderen binnen preventieniveau twee de
oorzaak van hun ongewenste gedrag proberen te achterhalen. Door te achterhalen waar de
reden zit van hun ongewenste gedrag, kan de leerkracht het kind helpen om op een positieve
manier met dit gedrag om te gaan, waardoor er geen reden meer is om negatief te
corrigeren. Ik hoop dat ik met dit onderzoek leerkrachten een stimulans heb gegeven om
positieve gedragsstimulatie toe te passen binnen hun groep, zodat het pedagogisch klimaat
op een positieve manier verandert.

6.3 D ISCUSSIEPUNTEN
Bij het opzetten van mijn onderzoek ging ik er vanuit dat ik een klas met vijfentwintig
kinderen als onderzoeksgroep zou hebben. Deze kinderen zaten al een langere periode bij
elkaar in één klas en waren de fasen van groepsvorming forming en norming al voorbij
(Overveld, 2013). Doordat er geen aandacht meer besteedt hoefde te worden aan deze fasen,
kon ik meteen overstappen naar het omgaan met conflicten, het voorkomen van pestgedrag
en het respecteren van elkaar. Hierdoor kon er een klimaat gecreëerd worden waarin plezier,
rust en orde belangrijk zijn. In de laatste weken kwam er echter een nieuwe leerling bij mij in
de groep, die binnen preventieniveau twee viel. Door de komst van een nieuwe leerling
hoorde de groep eigenlijk terug te gaan naar de fasen forming en norming. Ik heb hier
aandacht aan besteedt door terug te gaan naar de regels en gedragsverwachtingen en door
de kinderen met elkaar in gesprek te laten gaan en het gevoel geven er bij te horen. Door
deze ontwikkeling heb ik een stap terug moeten doen in mijn onderzoek. Door de tijd die het
nam om elkaar af te tasten, het extreme ongewenste gedrag van de nieuwe leerling en de
korte tijdsbestek waarin deze leerling nog meegedraaid heeft in mijn onderzoek, heeft mijn
onderzoek enigszins een andere wending genomen. Dit stel ik als discussiepunt voor mijn
onderzoek. Ik ben van mening dat deze ontwikkeling invloed heeft gehad op de resultaten die
ik behaald heb in kleuterklas ‘de Klaprozen’.
Daarnaast zet ik kanttekeningen bij de uitwerking van dit onderzoek, omdat de kinderen te
maken hebben gehad met meerdere leerkrachten. Zelf sta ik op maandag, dinsdag en
woensdag voor de groep en mijn mentor staat op donderdag en vrijdag voor de groep. Om
positieve gedragsstimulatie op een effectieve wijze in te zetten, is het belangrijk dat beide
partijen hier aandacht aan besteden. Ik heb hierover regelmatig contact gehad met mijn
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mentor en zij heeft hier veel aan bij gedragen. Toch waren er verschillen in onze uitvoering
van positieve gedragsstimulatie. Zo gebruikten wij soms allebei onbewust verschillende
aandachtssignalen of gebruikte de één wel intensief een hulpmiddel (bijvoorbeeld een
volumekaart), terwijl de ander deze maar een enkele keer of op een andere manier gebruikte.
Ik denk dat de resultaten van mijn onderzoek anders waren geweest als ik full time voor de
klas had gestaan, waarbij er vijf dagen in de week dezelfde manieren van positieve
gedragsstimulatie werden aangeboden.

6.4 V RAGEN
De resultaten van mijn onderzoek en de getrokken conclusies laten zien dat het ongewenste
gedrag in kleuterklas ‘de Klaprozen’ in een relatief korte periode (drie maanden) is
afgenomen. Voor een eventueel vervolgonderzoek zou ik graag de resultaten van positieve
gedragsstimulatie over een langere periode willen zien. Door het onderzoek over een langere
periode (een jaar) te trekken, komen alle fasen van groepsvorming aan bod en kan de
leerkracht binnen elke fase positieve gedragsstimulatie toe passen. Ik ben erg benieuwd
welke resultaten hier uit zouden komen.
Daarnaast ben ik benieuwd naar het verschil van uitvoering tussen jonge kinderen en oudere
kinderen. Tijdens mijn onderzoek is gebleken dat de kleuters in kleuterklas ‘de Klaprozen’ het
soms nog lastig vonden om bepaalde onderdelen van de methode Positive behavior support
toe te passen, zoals het complimenteren van elkaars gedrag in plaats van elkaars prestatie. Ik
neem aan dat er een verschil te zien is tussen het uitvoeren van positieve gedragsstimulatie in
de lagere groepen en in de hogere groepen. Dit zou een suggestie kunnen zijn voor een
vervolgonderzoek.
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H OOFDSTUK 7: S AMENVATTING
Om mijn eigen deskundigheid te vergroten en om leerkrachten in het basisonderwijs een
handreiking te geven over het omgaan met ongewenst gedrag, heb ik een onderzoek
uitgevoerd naar de effecten van positieve gedragsstimulatie. Dit onderzoek heb ik uitgevoerd
in kleuterklas ‘de Klaprozen’, een groep met vijfentwintig (later zesentwintig) kinderen. Met
behulp van dit onderzoek wil ik het leerlingengedrag in mijn stageklas verbeteren door het
inzetten van de methode ‘Positive behavior support’, waarin er aandacht wordt gegeven aan
het stimuleren van gewenst gedrag en het creëren van een positief pedagogisch klimaat.
Mijn onderzoeksvraag luidt als volgt:

‘Wat is het effect van positief corrigeren en stimuleren van gewenst gedrag op het gedrag van
kinderen in kleuterklas ‘de Klaprozen’, die binnen de primaire en secundaire preventie
vallen?’
Complimenten en beloningen vergroten de kans dat het gewenste gedrag terugkomt. Hier
tegenover staat dat corrigerende consequenties deze kans juist kan verkleinen of er zelfs voor
kan zorgen dat het ongewenste gedrag toeneemt. Door intrinsieke beloningen raken de
kinderen gemotiveerd om goed gedrag te vertonen, hierbij komt de intrinsieke motivatie van
de kinderen naar voren. Aan de hand van aspecten uit de methode ‘SWPBS’ (School Wide
Positive Behavior Support) wordt in kleuterklas ‘de Klaprozen’ het positief corrigeren en het
stimuleren van gewenst gedrag geïntegreerd. Er is voor gekozen om een aantal kinderen uit
te lichten die regelmatig ongewenst gedrag laten zien (preventieniveau 2). Voor deze
kinderen is een groepsplan opgesteld waarin onder andere de onderwijsbehoeften,
beschermende factoren, te bereiken doelen en ondersteuningsactiviteiten worden
beschreven. Aan de hand van deze groepsplannen kan er aan het einde van de periode
worden geëvalueerd welke vooruitgangen zijn geboekt. Daarnaast wordt de vooruitgang van
de hele klas geregistreerd door middel van verschillende observaties.
De resultaten van het onderzoek laten zien dat positief corrigeren en stimuleren van gewenst
gedrag een positieve invloed heeft gehad op het leerlingengedrag binnen kleuterklas ‘de
Klaprozen’. In de klas is een toename te zien van gewenst gedrag en een afname van
ongewenst gedrag. Daarnaast is het ongewenste gedrag van de kinderen binnen
preventieniveau 2 afgenomen. De resultaten van het onderzoek sluiten aan bij de vooraf
opgestelde hypothese.
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B IJLAGE 1: C RITERIALIJST VERSCHILLENDE PREVENTIES
Criteria om onderscheid te maken in gedrag van kinderen.
Duur
Frequentie

Intensiteit

Situatie

Stapeling

Preventieniveau 2

Preventieniveau 3

De problemen zijn er sinds
kort (enkele dagen/weken).
De problemen doen zich niet
al te vaak voor. Er zit geen
continuïteit in het vertonen
van het gedrag.
Desalniettemin is het gedrag
storend.
De intensiteit van de
problemen is over het
algemeen laag. Een enkele
keer is er sprake van
escalatie van gedrag.
Het probleemgedrag wordt
meestal in één situatie
getoond (bijvoorbeeld op de
gang, tijdens de rekenles).
Het probleemgedrag is
beperkt in omvang.

De problemen spelen al
langere tijd (maanden).
Er is een aanhoudende reeks
van storende
gedragsuitingen.

Gevolgen

De hinder voor de leerling
en/of omgeving is beperkt.

Prognose

De verwachting is dat de
problemen lichte
ondersteuning behoeven.

1

1

Overveld, van, K. (2013) Groepsplan gedrag. Huizen (Pica)
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De problemen zijn intens en
gaan gepaard met veel
emotie bij de leerling en de
omgeving.
De problemen komen in
meerdere situaties voor.

Er is sprake van stapeling van
verschillende soorten
probleemgedrag.
De hinder voor de leraar en
de klasgenoten is groot. De
leerling kan zelf ook onder
het probleemgedrag lijden.
De verwachting is dat de
problemen intensieve
ondersteuning behoeven.

B IJLAGE 2: O BSERVATIE GEDRAGSINCIDENT
Tijdens de observatie waar te nemen gedragingen:
Welk concreet gedrag laat het kind zien?

In welke situaties laat het kind dit gedrag
zien?

Zijn er situaties waarin het gedrag niet
voorkomt?

In welke frequentie komt het gedrag voor?

Vragen na afloop in gesprek met de leerkracht:
Hoe lang is het gedrag al aanwezig?

Wat zijn de gevolgen voor de omgeving van
het kind?

Zijn er factoren in de omgeving die het
gedrag uitlokken of versterken?

2

2

Horeweg, A. (n.d.). Gedragsproblemen in de klas. Geraadpleegd op 17 januari 2016 via:
http://gedragsproblemenindeklas.nl/gedragsproblemen/omgaan-moeilijk-gedrag/
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B IJLAGE 3: G EDRAGSFUNCTIEANALYSE – ABC

Omstandigheden
(Wat zou van
invloed kunnen zijn,
op school of thuis
of elders?)

Antecedent
(Aanleiding
voor het
gedrag)

Probleemgedrag
(Wat doet de
leerling dat
ongepast is?)

Gevolgen
(Wat gebeurt
er direct na
het incident?)

Functie van
het gedrag
(Wat wil de
leerling ermee
bereiken?)

3

3

Meurs, van, M. (n.d.) Gedragsfunctieanalyse ABC. Verkregen op 13 januari bij studiemiddag
SWPBS
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B IJLAGE 4: G ROEPSPLAN GEDRAG – PREVENTIE 1
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4

4

Overveld, van, K. (2013) Groepsplan gedrag. Huizen (Pica)
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B IJLAGE 5: G ROEPSPLAN GEDRAG – PREVENTIE 2
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5

5

Overveld, van, K. (2013) Groepsplan gedrag. Huizen (Pica)
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B IJLAGE 6: V RAGENLIJST PBS- TRAINER
Deze vragen zal ik stellen in een gesprek met Marleen Meurs.
Op welke manier wordt de PBS-methode ingezet op scholen, of te wel, hoe wordt dit
geïntegreerd in het onderwijssysteem? Op welke manier komt dit tot stand?

In hoeverre is de PBS-methode inzetbaar bij kleuters? Of welke aspecten uit de PBS-methode
zijn inzetbaar bij kleuters?

Wordt de PBS-methode altijd schoolbreed ingezet, of kan het ook op één klas toegepast
worden? Zo ja, op welke manier gebeurt dit?

Heeft u, naar aanleiding van de globale beschrijving van mijn onderzoek, nog aanvullingen
en/of eventuele tips over het inzetten van aspecten uit de PBS-methode?
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B IJLAGE 7: T IJDPAD
1
2

3

4

5

6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

Deelvragen Onderzoeksactiviteit
Deelvraag 1
Wat: observeren van de hele groep a.h.v.
vooraf opgestelde criteria.
Deelvraag 1
Wat: gesprek met leerkracht van de groep
over de verschillende preventieniveaus.
Wie: Gerja Molema
Deelvraag 2
Wat: observeren van kinderen in preventie
twee en/of drie d.m.v. een
registratieformulier.
Deelvraag 4
Wat: meelopen met een PBS-trainer op één of
meerdere basisscholen.
Wie: Marleen van Meurs
Deelvraag 4
Wat: in gesprek met een PBS-trainer over de
methode.
Wie: Marleen van Meurs
Deelvraag 3
Wat: een sociogram afnemen aan de hele
groep
Deelvraag 3
Wat: groepsplan formuleren voor de hele
groep
Deelvraag 3
Wat: groepsplan formuleren voor de kinderen
in preventie twee of drie.
Deelvraag 5
Wat: in gesprek met de leerkracht over de
haalbaarheid van bepaalde onderdelen uit de
methode PBS. Terugkoppelen naar het gesprek
met Marleen van Meurs.
Wie: Gerja Molema
Deelvraag 3
Wat: uitvoeren van het klassikale groepsplan
en de groepsplannen voor de uitgelichte
kinderen.
Deelvraag 5
Wat: inzetten van onderdelen uit de methode
PBS in de groep, met betrekking op positieve
gedragsstimulatie.
Deelvraag 3
Wat: invullen van observatieformulieren en
het vergelijken met de formulieren die aan het
begin van de periode zijn ingevuld.
Deelvraag 3
Wat: een sociogram afnemen aan de hele
groep en de resultaten hiervan vergelijken met
het sociogram dat ik eerder afgenomen heb.
Hoofdvraag
Wat: resultaten van verschillende observaties
en registraties over een langere periode
vergelijken en hieruit concluderen wat voor
effect positieve gedragsstimulatie op het
gedrag van de kinderen in de klas heeft gehad.
Hoofdvraag
Onderzoeksverslag & conclusies beschrijven
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Periode
Januari: week 1 & 2
Januari: week 1 & 2

Januari: week 3 & 4

Januari: week 3 (of 4)

Januari: week 3 (of 4)

Januari: week 4
Februari: week 1
Februari: week 2
Februari: week 2

Februari – eind april

Februari- eind april

Eind april/begin mei

Eind april/begin mei

Eind april/begin mei

Begin mei
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B IJLAGE 8: V RAGENLIJST PBS- TRAINER
Mijn onderzoek in het kort
Mijn eindstage vindt plaats in een kleuterklas. Mijn eindonderzoek met het onderwerp
‘Positieve gedragsstimulatie’ is dan ook gericht op deze kleuterklas. Uit een gesprek met mijn
mentor is naar voren gekomen dat er een aantal kinderen in de klas zitten die regelmatig
ongewenst gedrag vertonen. Wij zouden dit gedrag graag willen verbeteren, op een positieve
manier. Vanuit mijn literatuurstudie is vooral de PBS-methode en het boek ‘Groepsplan
gedrag’ van Kees Overveld naar voren gekomen. Deze twee bronnen vormen de rode draad in
mijn praktijkonderzoek. Mijn onderzoek is dus niet alleen op PBS gericht, maar ik wil
verschillende aspecten uit de PBS-methode toepassen in mijn stageklas, om het gedrag van
de kinderen te verbeteren en op deze manier een positief pedagogisch klimaat te creëren. De
periode waarin dit onderzoek zal plaatsvinden is van februari tot en met mei.
Op welke manier wordt de PBS-methode ingezet op scholen, of te wel, hoe
wordt dit geïntegreerd in het onderwijssysteem? Op welke manier komt dit tot
stand?
Dit komt tot stand door dat hele teams van basisscholen zich opgeven voor het traject PBS.
Dit betekent minimaal voor 2 jaar en voor veel scholen een 3 jarig traject. In dit traject
worden 2 studiedagen gegeven per jaar voor het gehele team ( vaak met aanvulling van
ouders, conciërges, ambulant werkers, cjg mensen en andere betrokkenen die met de
kinderen te maken hebben) In deze studiedagen wordt de PBS aanpak in theorie
overgebracht, er wordt geoefend en vervolgens worden de werkopdrachten deels in de
studiedag, deels in de school zelf uitgevoerd. Het eerste jaar kenmerkt zich door een
voorbereidingsjaar waarin de waarden worden vastgesteld, de gedragsverwachtingen helder,
het bekrachtigingsysteem wordt gekozen, de consequenties helder. Deze zaken worden door
alle teamleden onderschreven. In de tweede dag komt vooral de positieve schoolcultuur,
actief toezicht, de correctieprocedures binnen PBS en het bekrachtigen zelf aan de orde. Als
bovengenoemde zaken voldoende zijn uitgewerkt, kan er begonnen worden met PBS op de
werkvloer, dus de lessen in goed gedrag worden gegeven etc.…
De derde dag staat in het teken van PBS in de klas, hierbij zijn motivatiespelen aan de orde, de
klassenorganisatie, het schoolbreed aandachtsignaal. We weten uit onderzoek dat hoe beter
PBS in de klas is georganiseerd hoe beter de resultaten zijn.
In de vierde dag staat de pestpreventie centraal en s middags de groepsdynamica
De integratie in het onderwijs vindt plaats door de bewustwording van de leerkracht (
emmertje vullen), door de lessen in goed gedrag te geven en door alle pijler van PBS uit te
voeren.
In hoeverre is de PBS-methode inzetbaar bij kleuters? Of welke aspecten uit de
PBS-methode zijn inzetbaar bij kleuters?
De hele aanpak is zeer goed toepasbaar bij kleuters.
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Wordt de PBS-methode altijd schoolbreed ingezet, of kan het ook op één klas
toegepast worden? Zo ja, op welke manier gebeurt dit?
Soms worden de pijlers van PBS toegepast bij 1 klas. Dit gebeurt door de PBS coach of
medewerker die samen met de leerkracht, gedragsverwachtingen gaat opstellen, de lln gaat
bekrachtigen, de reactieprocedure ( een van de correctiemethoden) gaat oefenen. Tijdens dit
traject is er regelmatig contact tussen lkr en PBS coach om te kijken hoe het gaat.
Heeft u, naar aanleiding van de globale beschrijving hierboven van mijn
onderzoek, nog aanvullingen en/of eventuele tips over het inzetten van
aspecten uit de PBS-methode?
De PBS aanpak heet een aanpak, het is een bewustwording hoe anders om te gaan met
kinderen, hoe anders om te gaan met gedrag waardoor het gedrag zichtbaar verandert. We
zijn ons er niet zo van bewust ( dat hoor ik veel terug van lkr) dat we vaak het woordje niet
gebruiken. Als we dat doen weet het kind nog niet wat het dan wel moet doen… Om
gedragsverwachtingen op te stellen en deze bewust aan te leren weten lln wat er precies wat
hen verwacht wordt.
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B IJLAGE 9: O BSERVATIE SCHOOL PBS
Om een concreet beeld te krijgen van de werking van PBS in de praktijk, heb ik een dag
meegelopen met een PBS-trainer. Wij hebben OBS Apollo in Hoogeveen bezocht. Deze school
is al een aantal jaar bezig om PBS binnen hun onderwijs te integreren. Tijdens de dag van mijn
observatie was het de laatste dag dat zij bezocht werden door de PBS-trainer. Wij zijn in een
aantal groepen wezen kijken en de opvallende punten heb ik per groep genoteerd.
Groep
Groep 4

Schakelklas

Groep 5

Groep 1/2B

Opvallendheden
- Armbandjes als beloning als een kind iets goed doet (in deze klas wordt het
armbandje uitgedeeld als beloning voor prestatie, i.p.v. voor gedrag).
- Er worden veel complimenten genoemd, maar er wordt niet altijd duidelijk
benoemd waar het compliment betrekking op heeft (bijv. ‘je hebt het goed
gedaan’.)
- De kinderen delen applausjes aan elkaar uit.
- Leerkracht vertelt dat de beloning voor vandaag dertig minuten naar de
speeltuin is.
- Leerkracht gebruikt een belletje als aandachtssignaal.
- Ster van de week aan de muur – kinderen geven elkaar hier complimenten.
- Beloning staat op het bord.
- Dagplanning staat op het bord, de kinderen weten wat er komt.
- Veel complimenten, maar wel lege complimenten (‘Goed zo, heel goed’).
- Leerkracht deelt armbandjes uit op prestatie.
- Leerkracht gebruikt actieve werkvormen (staan als je het antwoord weet).
- Gedragsverwachtingen hangen in het lokaal.
- Belletje als aandachtsignaal, vuist als stiltesignaal.
- Aantal bandjes staan op het bord, plus het doel (beloning): buiten spelen
- Stappen van antipesten staan op het bord.
- Leerkracht begeleidt kinderen op ooghoogte van de kinderen, gaat door
haar knieën tijdens individuele instructie.
- Gedragscontract hangt in het lokaal: samen opgesteld en door iedereen
ondertekend.
- Bij uitdelen van een armbandje wordt heel duidelijk wat er goed was aan het
gedrag, heel concreet.
- Beweging tijdens de les. Concentratie gaat naar beneden, leerkracht doet
een soort gymnastiek tussendoor.
- Dagplanning staat duidelijk op het bord.
- Leerkracht maakt afspraak met individueel kind: 15 minuten netjes zitten,
dan mag je… (zet timer aan).
- Leerkracht geeft armbandje aan een kind en vraagt erbij waarom hij deze
krijgt. Het kind kan dit goed uitleggen.
- Leerkracht laat de regels door kinderen benoemen. Een kind zit niet goed in
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Groep 1/2A

Groep 3

Groep 6
Groep 7

Groep 8

de kring, moet vervolgens zelf benoemen wat de regels zijn.
- Leerkracht bespreekt van te voren de verwachtingen: ‘als je het antwoord
weet, wat doe je dan?’
- Een kind zegt: ‘ik kan het niet’. Leerkracht antwoord: ‘Jawel, dat kan je heel
goed’.
- De pijl wijst aan op welk volume de stemmen moeten.
- Leerkracht benoemt het gedrag: ‘wat zijn jullie stil!’
- Leerkracht geeft als reactie op kinderen die zich met elkaar bemoeien: ‘Wij
praten over onszelf’.
- De pijl wijst het volume van de stemmen aan.
- De bel is het aandachtsignaal en het stiltesignaal.
- De kinderen mogen zelf een bloemetje op het bord tekenen als beloning.
- Aan de muur hangt de ster van de week, dit kind krijgt complimenten.
- Dagplanning is aanwezig.
- Er hangt een lijst met beoordelingen waar kinderen uit kunnen kiezen.
- Leerkracht vertelt het doel waarom ze wil dat de kinderen naar haar
luisteren: ‘Ik wil dat je naar mij luistert, dan weet je wat je moet doen’.
- Maakt concreet wanneer de kinderen een beloning hebben: ‘We hebben 26
bandjes, bij 40 bandjes krijgen we de beloning.’
- Er is een rusthoekje voor de kinderen in de klas aanwezig.
- Leerkracht negeert kinderen die ongewenst gedrag vertonen. Pas op het
moment dat ze weer aan het werk zijn, loopt ze er naar toe om ze te belonen
voor het werken.
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B IJLAGE 10: K LASSIKALE OBSERVATIE EN GESPREK
Observatie hele klas
Ik heb op donderdag 14 januari 2016 alle kinderen in de klas geobserveerd. Alle opvallende
gedragingen heb ik per activiteit genoteerd.

Situatie

Concreet gedrag

Opvallend gedrag
bij binnenkomst

Concreet gedrag B.:
- komt brullend en schreeuwend de klas binnen
- hangt over een tafel heen
- komt niet in de kring zitten
- geeft als antwoord op vragen van klasgenoten of van de leerkracht een
brulgeluid.
Concreet gedrag W.:
- zit aan andere kinderen

Opvallend gedrag
in de kring

Opvallend gedrag
in de gymzaal
(B. hoeft niet mee,
hij blijft in de klas
een spelletje spelen)

Concreet gedrag E.:
- gaat zitten in de kring, als haar moeder weggaat begint ze te
huilen/boos te doen en rent haar achterna de gang op
- moeder moet aantal keer terugkomen om E. weer in de kring te krijgen
Concreet gedrag B.:
- blijft over de tafel hangen, staand
- staart stil voor zich uit
- als iemand aandacht aan hem geeft, brult hij en kijkt boos
Concreet gedrag Me.:
- praat wanneer het haar beurt niet is
- bemoeit zich/ reageert veel op andere kinderen
- steekt geen vinger op om iets te zeggen
Concreet gedrag S.:
- blijft niet in de kring zitten
- roept regelmatig door de kring heen
- loopt de gang op
- doet de lichtknopjes aan/uit
Concreet gedrag W.:
- praat een aantal keer met zijn buurman
Concreet gedrag S.:
- gaat van zijn plek af
- maakt harde geluiden door de uitleg van de leerkracht heen
- blijft niet bij zijn eigen groepje, maar gymt wel mee
- sluit zomaar bij elk groepje aan en wisselt wanneer hij dat wil, wacht
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niet op wisselsignaal

Opvallend gedrag
fruitkring

Opvallend gedrag
taakwerk
Opvallend
gedrag
afsluitingskring

Opvallend gedrag
tafelwerk
Opvallend gedrag
rekenkring

Opvallend gedrag
buiten spelen

Concreet gedrag I.:
- durft niet van de kast af, blijft stil en afwachtend zitten, trekt pruillipje
- als ze hulp krijgt, durft ze direct te springen
- durft niet van een blokkenstel te springen, bij hulp durft ze het direct
Concreet gedrag S.:
- gaat onder de tafel liggen schreeuwen
- gaat van zijn stoel af in de kring
Concreet gedrag I.:
- komt dicht bij mij staan dralen
- gaat niet terug op haar plek
- blijft veel bij mij of de leerkracht in de buurt
Concreet gedrag S.:
- blijft niet bij zijn taakje
- sluit elke keer bij een ander groepje aan
- ruimt zijn spullen niet op
Concreet gedrag I.:
- weigert haar stiften te delen met klasgenoten
- na opruimsignaal blijft ze doorgaan met taakje
Concreet gedrag W.:
- reageert af en toe heftig op klasgenoten, boze reacties, slaan en
schoppen
Concreet gedrag S.:
- blijft niet op zijn plek zitten
- loopt de gang op
Concreet gedrag S.:
- wisselt steeds van tafelgroepje, blijft niet bij zijn eigen werk
- stoort andere kinderen in hun activiteit
Concreet gedrag S.:
- gaat van zijn plek af,doet niet mee met de activiteit
Concreet gedrag W.:
- kijkt boos, wil niet mee doen met de activiteit
- boze reacties op klasgenoten
Concreet gedrag E.:
- bij kleine correctie van leerkracht, reageert ze erg boos
Concreet gedrag S.:
- gaat van het schoolplein af

Uit de observatie is gebleken dat er een aantal kinderen zijn die soms of regelmatig
ongewenst gedrag vertonen. Ik ben in gesprek gegaan met mijn mentor over de kinderen die
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tijdens mijn observatie naar voren kwamen. De resultaten van dit gesprek heb ik hieronder in
een verslagvorm vastgelegd.
Gesprek mentor
In het gesprek met mijn mentor zijn wij alle kinderen bij langs geweest die in mijn observatie
naar voren kwamen. Per kind hebben we gekeken of het kind daadwerkelijk onder
preventieniveau twee of drie valt. Dit hebben wij beoordeeld aan de hand van de criterialijst
over de verschillende preventieniveaus. De uitkomsten heb ik hieronder per kind beschreven.
W.
Mijn mentor beschrijft W. als een kind die het lastig vindt om met onverwachte
gebeurtenissen om te gaan. Dit hoeven geen grote gebeurtenissen te zijn, maar kleine dingen
in de lesactiviteiten kunnen er al voor zorgen dat W. ongewenst gedrag laat zien. W. kan last
hebben van faalangst, waardoor hij snel van gedrag kan veranderen als hij denkt dat hij iets
niet kan. Deze frustratie/woede reageert hij af op andere kinderen of op de leerkracht. Voor
W. is het belangrijk dat hij in gaat zien dat hij dingen wel kan, ook al heeft hij het nog niet
geoefend. Hierin moet hij meer zelfvertrouwen krijgen. Daarnaast heeft hij baat bij structuur
en helpt het als hij voorbereid wordt op wat er komen gaat.
E.
Volgens mijn mentor komt het gedrag van W. en E. redelijk overeen. E. heeft baat bij
structuur en als dit niet gegeven wordt, laat ze ongewenst gedrag zien. Ze kan heftig reageren
op onverwachte gebeurtenissen of op activiteiten die ze eigenlijk niet wil doen/mee maken.
Dit is ook de reden dat ze heftig reageerde op het vertrek van haar moeder op de ochtend
van de observatie. Daarnaast komt het bij E. voor dat ze heftig kan reageren op een klein
kritiekpuntje van de leerkracht. Hiermee wordt bedoeld dat als E. gevraagd wordt om ergens
mee te stoppen, zoals dat aan alle kinderen wel eens gevraagd wordt, ze gelijk boze reacties
geeft. E. heeft symptomen van faalangst.
I.
Bij I. speelt de jonge leeftijd nog een grote rol. I. zit vaak afwachtend in de kring en zal niet
snel vanuit zichzelf een activiteit starten. Daarnaast vindt ze veel dingen nog eng, waardoor
ze veel huilt. I. komt nog niet voor zichzelf op. Ze reageert op acties van anderen door te
huilen, in plaats van er over te praten. Bij drukke activiteiten doet ze vaak niet mee, zoals bij
gym. Mijn mentor heeft het idee dat er bij I. ook meespeelt dat ze graag aandacht/bevestiging
wil. Zo komt ze vaak bij de leerkracht om te vragen of iets mooi is o.i.d. Mijn mentor geeft aan
dat I. veel aandacht vraagt van de leerkracht, omdat ze zelf nog niet oplossingsgericht denkt.
Als er een incident is voorgevallen, rent ze gelijk naar de leerkracht, zonder zelf een poging
doen om het op te lossen. I. doet veel haar eigen ding, negeert hierin de opdrachten van de
leerkracht.
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Een aantal kinderen heb ik niet beschreven, terwijl zij wel in mijn observatie naar voren
kwamen. Uit het gesprek met mijn mentor kwam naar voren dat er redenen zijn voor deze
kinderen dat ik ze niet in het onderzoek kan opnemen. Dit zijn de onderstaande kinderen:
− S.: zijn gedrag wordt steeds erger en voor de leerkracht is het onmogelijk om hem op
een juiste manier te begeleiden, zonder de rest van de klas ten onder te doen. Er is
samen met verschillende instanties besloten om S. naar het speciaal basisonderwijs te
laten gaan.
− B.: hij is een intelligente jongen en gaat drie keer in de week naar de plusklas. Deze
dagen vallen op maandag, dinsdag en donderdag. Dit zou betekenen dat ik hem maar
één dagdeel in de klas zou hebben. Mijn mentor en ik hebben samen besloten dat het
dan niet haalbaar is om hem te begeleiden in zijn gedrag.
− Me.: voor Me. geldt hetzelfde als voor B., ook zij gaat drie keer in de week naar de
plusklas en daarom is het niet haalbaar om haar te begeleiden in haar gedrag.
Samen met mijn mentor heb ik de criterialijst van de verschillende preventieniveaus
doorgenomen. Aangezien ik zelf nog niet kan beoordelen in welke mate het gedrag voorkomt,
heb ik mijn mentor mee laten besluiten welke kinderen onder preventieniveau één, twee en
drie vallen. S. viel als enige onder preventieniveau drie en dit is de reden dat hij op korte
termijn naar het speciaal onderwijs zal gaan.
B., Me., W., I. en E. vallen onder preventieniveau twee. Zoals eerder uitgelegd zullen B. en
Me. afvallen voor mijn onderzoek. W., I. en E. zal ik de komende periode extra onder de loep
nemen en proberen hun gedrag te verbeteren middels mijn onderzoek.
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B IJLAGE 11: O BSERVATIE GEDRAGSINCIDENT PREVENTIE 2
Observatie gedragsincident - E.

Welk concreet gedrag laat
het kind zien?

Wanneer laat het kind dit
gedrag zien?

Bij welke lessen speelt het
ongewenste gedrag een
rol?

Zijn er situaties waarin het
gedrag niet voorkomt?

Hoe vaak komt het gedrag
voor?

Situatie 1
Boos gezicht, gesloten
houding. Armen over elkaar en
een gespannen houding.
Weigert gehoor te geven aan
vraag van leerkracht. Roept
telkens ‘nee’ op vraag van
leerkracht. Komt niet naar
leerkracht als deze het vraagt,
doet juist het
tegenovergestelde: weglopen
Als E. onbewust een lichte
vorm van ongewenst gedrag
laat zien (niet hinderlijk, bijv.
tikken op de stoel, maar wordt
er wel op aangesproken door
leerkracht). Na het aanspreken
door leerkracht sluit ze zich af
en laat ze bovengenoemde
gedragingen zien. Door het
aanspreken van de leerkracht
schiet ze in een bepaalde bui
waarin ze een boze,
tegendraadse en gesloten
houding aanneemt.
Niet specifiek bij bepaalde
lessen, maar E. reageert heftig
op normale correcties (die ook
vaak voorkomen bij andere
kinderen) van de leerkracht.
Op het moment dat E. haar
werk doet zonder dat ze hierin
gecorrigeerd hoeft te worden,
heeft ze geen reden om in een
‘boze’ bui te schieten.
Afhankelijk van de situatie.
Soms meerdere malen per dag,
soms een aantal dagen niet.
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Situatie 2
Huilen, trekken aan moeder
die net weg wil gaan. Komt
van haar stoel af, rent de gang
op. Schopt om zich heen als
leerkracht haar optilt, roept
hard door de klas.

Aan het begin van de
schooldag, als haar moeder
haar naar school brengt. Op
het moment dat haar moeder
weg wil gaan, schiet ze in een
bui waarin ze niet meer
handelbaar is.

Bij binnenkomst aan het begin
van de schooldag.

Op de rest van de schooldag
komt dit gedrag (o.a. huilen)
nauwelijks voor, dit is alleen
bij binnenkomst aan het begin
van de dag.
Afhankelijk van de situatie. De
ene week kan E. elke dag
moeite hebben met op school

Hoe lang is het gedrag al
aanwezig?
Wat zijn de gevolgen voor
de omgeving van het
kind?

Vanaf het begin van de
schoolperiode.
E. kan boos reageren op
anderen. Als E. in de hierboven
beschreven bui zit, kan dit
enige tijd duren. De leerkracht
moet op dit moment alle
aandacht aan haar geven,
waardoor de andere kinderen
moeten wachten.

Zijn er factoren in de
omgeving die het gedrag
uitlokken of versterken?

n.v.t.

komen, terwijl er de andere
week niks aan de hand is.
Vanaf het begin van de
schoolperiode.
E. kan er voor zorgen dat er
vertraging voorkomt in het
ochtendprogramma met dit
gedrag. De leerkracht moet
zich nu eerst op E. focussen,
voordat ze de dag kan
beginnen. Voor de moeder
van E. is het ook niet fijn, zij
wordt gehinderd in het
weggaan.
Er is nog geen patroon
ontdekt in de frequentie
waarin dit gedrag voorkomt.

Observatie gedragsincident - I.
Welk concreet gedrag laat het kind zien?

Wanneer laat het kind dit gedrag zien?

Bij welke lessen speelt het ongewenste
gedrag een rol?
Zijn er situaties waarin het gedrag niet
voorkomt?
Hoe vaak komt het gedrag voor?
Hoe lang is het gedrag al aanwezig?
Wat zijn de gevolgen voor de omgeving van
het kind?

Zijn er factoren in de omgeving die het
gedrag uitlokken of versterken?

Niet mee doen met activiteiten, schuchter op
haar stoel zitten, huilen, achteraf gaan staan,
ergens achter verschuilen. Lost zelf niks op,
maar komt direct naar de leerkracht.
Vooral tijdens drukke activiteiten:
bewegingsspelletjes in de kring, tijdens
gymactiviteiten, tijdens het buiten spelen.
Tijdens de gymles, buiten spelen en bij andere
drukke activiteiten.
Tijdens de normale activiteiten die dagelijks
terugkomen: kring, blokperiode etc.
Meerdere keren per week, soms zelfs
meerdere keren per dag.
Vanaf het begin van de schoolperiode.
Weinig. I. trekt zich stilletjes terug en gaat
ergens achteraf zitten of ze rent direct naar de
leerkracht. Voor de leerkracht kan het dus wel
gevolgen hebben, ze komt vaak om aandacht
vragen.
Zie hierboven (drukke activiteiten).
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Observatie gedragsincident - W.
Welk concreet gedrag laat het kind zien?

Wanneer laat het kind dit gedrag zien?

Bij welke lessen speelt het ongewenste
gedrag een rol?
Zijn er situaties waarin het gedrag niet
voorkomt?
Hoe vaak komt het gedrag voor?

Hoe lang is het gedrag al aanwezig?
Wat zijn de gevolgen voor de omgeving van
het kind?

Zijn er factoren in de omgeving die het
gedrag uitlokken of versterken?

Boos gezicht, stuurse houding. Zit aan andere
kinderen (slaan en schoppen). Erg beweeglijk
in de kring.
Zegt zinnen als: ‘Ik wil dit niet, ik kan dit niet,
ik heb hier geen zin ik, dit vind ik niet leuk.’
Als er een onverwachte activiteit komt,
waarbij hij niet weet wat hij kan verwachten,
of activiteiten waarbij hij denkt dat hij het
niet kan.
Bij onverwachte lessen waarbij W. niet weet
wat er gaat gebeuren of bij lessen waarvan
W. denkt dat hij het niet kan.
Als W. merkt dat hij het kan of als W. bekend
is met een activiteit, als hij weet wat er gaat
gebeuren.
Afhankelijk van de situatie. Als er veel
onverwachte dingen gebeuren, komt het
gedrag vaker voor. Als het een normale
schoolweek is, zonder bijzonderheden, komt
het minder voor.
Vanaf het begin van de schoolperiode.
W. kan blijven hangen in zijn
woede/frustratie. Hierbij blijft hij laten
merken dat hij iets niet wil/kan. Praat hierbij
door de uitleg heen, wordt erg beweeglijk en
gaat aan andere kinderen zitten. Dit werkt
afleidend en storend voor de omgeving.
Zoals hierboven beschreven:
afwijkende/onbekende situaties.
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B IJLAGE 12: G EDRAGSFUNCTIEANALYSES
Gedragsfunctieanalyse – E.
Situatie: opruimen tijdens blokperiode
Omstandigheden
(Wat zou van
invloed kunnen zijn,
op school of thuis
of elders?)

Antecedent
(Aanleiding
voor het
gedrag)

Probleemgedrag
(Wat doet de
leerling dat
ongepast is?)

Gevolgen
(Wat gebeurt
er direct na
het incident?)

Functie van
het gedrag
(Wat wil de
leerling ermee
bereiken?)

Het lijkt alsof E. niet
om kan gaan met
kritiek. Ze is
faalangstig
aangelegd.

E. laat een
kleine vorm
van ongewenst
gedrag zien,
wat bij ieder
kind wel
voorkomt. Als
E. hierop
aangesproken
wordt, laat ze
het gedrag
zien.
Aanleiding voor
het gedrag is
dus de kritiek
van de
leerkracht op
haar eerder
vertoonde
gedrag.

E. begint nog niet
met opruimen,
terwijl dit wel
moet. Hier zegt de
leerkracht wat van.
E. negeert de
leerkracht en roept
‘nee’ tegen haar
als ze moet komen.
Ze krijgt drie tellen
om te komen,
maar i.p.v. daarvan
loopt ze naar
boven.

E. wordt door
leerkracht bij
de arm gepakt
en
gedwongen
om te zitten.
E. gaat zitten
in een
stuurse, boze
houding, erg
gesloten. Na
een poosje
zwakt dit af en
doet ze weer
normaal mee.

E. wil
ontwijken dat
ze kritiek
krijgt. Ze wil
niks fout doen,
op het
moment dat er
wel gezegd
wordt dat ze
iets fout doet,
schiet ze in ‘de
verdediging’.
Ze wil het er
niet over
hebben, in de
hoop dat het
dan minder
erg is.

Situatie: binnenkomst begin van de dag
Omstandigheden
(Wat zou van
invloed kunnen zijn,
op school of thuis
of elders?)

Antecedent
(Aanleiding
voor het
gedrag)

Probleemgedrag
(Wat doet de
leerling dat
ongepast is?)

Gevolgen
(Wat gebeurt
er direct na
het incident?)

Functie van
het gedrag
(Wat wil de
leerling ermee
bereiken?)

E. is faalangstig
aangelegd.

Haar moeder
die haar
vertrek
aankondigt en
naar de gang
loopt.

Huilen als moeder
weggaat, rent de
gang op,
schreeuwt en slaat
om zich heen.

Moeder komt
aantal keer
terug,
leerkracht
neemt het
over. E. krijgt
alle aandacht

Zorgen dat ze
niet op school
hoeft te
blijven, of juist
extra
aandacht van
de leerkracht.
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van de
leerkracht en
mag op
schoot.
Gedragsfunctieanalyse – I.
Situatie: algemene drukke activiteiten
Omstandigheden
(Wat zou van
invloed kunnen zijn,
op school of thuis
of elders?)

Antecedent
(Aanleiding
voor het
gedrag)

Probleemgedrag
(Wat doet de
leerling dat
ongepast is?)

Gevolgen
(Wat gebeurt er
direct na het
incident?)

Functie
van het
gedrag
(Wat wil de
leerling
ermee
bereiken?)

De jonge leeftijd
van I. speelt hierin
nog mee. Ze is jong
en nog niet erg
groot, waardoor
het lastig is om alles
te overzien.

Angst dat ze
iets niet kan,
zelf nog niet
in staat zijn
om iets op te
lossen.

Veel huilen, niet
mee willen doen
met activiteiten.
Zelf geen oplossing
zoeken maar direct
naar de leerkracht

Leerkracht
reageert
wisselend op het
aandachtvragende
gedrag: of ze gaat
in gesprek met I.
of ze benoemt
nadrukkelijk dat I.
moet stoppen en
moet gaan zitten.
Een enkele keer
negeert de
leerkracht het
gedrag van I. en
druipt I. vanzelf af
naar haar stoel,
waar ze
vervolgens ‘sip’
voor zich uit blijft
kijken.

Aandacht
van de
leerkracht
of een
oplossing
die door de
leerkracht
gegeven
wordt.

Probleemgedrag
(Wat doet de
leerling dat
ongepast is?)

Gevolgen
(Wat gebeurt
er direct na het
incident?)

Gedragsfunctieanalyse – W.
Situatie: Citotoets rekenen
Omstandigheden
(Wat zou van
invloed kunnen zijn,
op school of thuis
of elders?)

Antecedent
(Aanleiding
voor het
gedrag)
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Functie van
het gedrag
(Wat wil de
leerling
ermee

bereiken?)
W. vertoont
faalangst, bang dat
hij het niet kan.
Deze stoornis zorgt
ervoor dat hij
ongewenst gedrag
laat zien.

Aankondiging
van de Citotoets en/of
moeilijke
sommen in de
toets.

Hangend aan de
tafel, niet mee
willen doen aan de
Cito-toets. Roepen
dat hij het niet
wil/kan.

Ondersteuning
van de
leerkracht,
individuele
begeleiding.

Dat hij de
Cito-toets niet
hoeft te doen
en/of
persoonlijke
begeleiding
van de
leerkracht.

Situatie: rekenactiviteit op het digibord
Omstandigheden
(Wat zou van
invloed kunnen zijn,
op school of thuis
of elders?)

Antecedent
(Aanleiding
voor het
gedrag)

Probleemgedrag
(Wat doet de
leerling dat
ongepast is?)

Gevolgen
(Wat gebeurt
er direct na
het incident?)

Functie van
het gedrag
(Wat wil de
leerling ermee
bereiken?)

W. vertoont
faalangst, bang dat
hij het niet kan.
Deze stoornis zorgt
ervoor dat hij
ongewenst gedrag
laat zien.

Het starten van
een
rekenactiviteit
op het digibord,
die voor het
eerst gespeeld
wordt in de
klas.

Tijdens een
rekenactiviteit in
de kring roept W.
een aantal keer dat
hij niet mee wil
doen en roept hij
door de klas dat hij
het niet leuk vindt.
Hij reageert boos
op andere
kinderen.

W. krijgt geen
beurt van de
leerkracht. Hij
blijft boos op
zijn stoel
zitten en zit
aan de
kinderen naast
hem.

W. wil
bereiken dat
hij niet mee
hoeft te doen
met de
activiteit.

56 P OSITIEVE GEDRAGSSTIMULATIE

B IJLAGE 13: G ROEPSPLANNEN
Groepsplan preventieniveau 1
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Evaluatie
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Groepsplannen preventieniveau 2

Groepsplan W.
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Evaluatie W.
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Groepsplan I.
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Evaluatie I.

Groepsplan E.
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Evaluatie E.
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B IJLAGE 14: R EFLECTIE LEERKRACHTENGEDRAG
Om een duidelijk beeld te krijgen van mijn eigen leerkrachtengedrag, heb ik hierop
gereflecteerd. Door mij bewust te worden van mijn handelen, zal ik inzien waarin ik mijn
leerkrachtengedrag zal moeten aanpassen om tot een positief effect te komen op het
klassenklimaat.
Complimenteren
Ik deelde regelmatig complimenten uit en dacht dat ik kinderen hierdoor zag groeien. Nadat
ik een gesprek heb gehad met PBS-coach Marleen van Meurs, ben ik mij bewust geworden
dat ik niet op de juiste manier complimenten uit deelde. Natuurlijk is het goed om kinderen te
laten weten dat zij hun werk goed hebben gemaakt. Maar door alleen te complimenteren op
het werk van het kind, wordt het kind niet persoonlijk benaderd. Als gevolg hiervan is dat de
kinderen die op een hoog niveau werken vaak complimenten krijgen. De kinderen die nog
moeite hebben met een bepaald vakgebied, krijgen tijdens die les weinig complimenten. In
mijn geval werkte dit ook zo. Ik kon in mijn hoofd een rijtje met kinderen opnoemen die ik
regelmatig complimenteer bij een rekenactiviteit, terwijl andere kinderen te horen kregen dat
hun antwoord niet goed was. Marleen van Meurs heeft mij laten in zien dat het van groot
belang is om kinderen te complimenteren op hun gedrag. Zelfs als een kind veel ongewenst
gedrag laat zien, is het belangrijk dat de leerkracht toch een positief punt benoemd van iets
wat een kind wel goed doet. Door deze bewustwording zag ik in dat ik de momenten waarop
ik mijn complimenten uitdeelde moest veranderen. In de afgelopen drie maanden ben ik hier
actief mee bezig geweest. Zo zorg ik er voor dat complimenten aan de hele klas, aan een klein
groepje kinderen of aan een kind individueel altijd te horen zijn voor de hele klas. Ik merk dat
als kinderen horen dat een ander kind een compliment krijgt, dat zij hun eigen gedrag
vergelijken met het gedrag van het gecomplimenteerde kind.
Ik probeer zo min mogelijk loze complimenten uit te delen, zoals ‘goed gedaan’ of ‘wat knap
van je’. Voordat ik bezig was met dit onderzoek, deed ik dit nog wel regelmatig. Ik vond het
erg makkelijk om te zeggen dat een kind iets goed gedaan had. Nadat ik mij bewust ben
geworden van deze inhoudsloze complimenten, ben ik gaan proberen om dit te veranderen.
Ik geef nu complimenten met inhoud, zoals ‘wat knap dat jij vandaag de hele fruitkring op je
stoel bent blijven zitten’ of ‘ik zie dat jij je vinger op steekt en wacht op je beurt, wat fijn’. Een
enkele keer probeer ik de kinderen zelf te laten benoemen wat zij goed gedaan hebben. Dit
blijken de kleuters nog lastig te vinden. Zo geven zij zichzelf nog vaak complimenten gericht
op hun prestatie, bijvoorbeeld ‘ik vind dat ik een mooie tekening heb gemaakt’, in plaats van
te zeggen dat het eindelijk gelukt is om de hele blokperiode bezig te zijn met een tekening,
zonder afgeleid te raken.
Corrigeren
Bij het uitwerken van mijn onderzoeksplan heb ik een aantal punten over corrigeren
uitgelicht. Door mij te verdiepen in de literatuur, ben ik mij er van bewust geworden op welke
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manier ik corrigeer in de klas. Ik maakte bijna geen verschil tussen corrigeren en belonen.
Beide gebeurden regelmatig klassikaal en daarnaast beide ook individueel. Ik was mij er nog
niet bewust van dat het belangrijk was om het complimenteren als iets ‘groots’ te zien, terwijl
het corrigeren zo onopvallend mogelijk voor de andere kinderen moet gebeuren. In de
afgelopen maanden heb ik aandacht besteed aan de manier waarop ik corrigeer. Ik probeer
het corrigeren zo veel mogelijk te beperken. Dit doe ik door ongewenst gedrag zo veel
mogelijk te negeren. Hierbij geef ik aandacht aan een kind die gewenst gedrag vertoont. Een
voorbeeld: een kind zit netjes in de kring, terwijl een ander kind alleen maar zit te wiebelen,
af en toe op staat en aan andere kinderen zit. Ik negeer het ongewenste gedrag van het kind,
maar beloon het andere kind die wel netjes in de kring zit. Door het gewenste gedrag duidelijk
te benoemen en te complimenteren, wordt het andere kind zich er van bewust dat hij zijn
gedrag moet veranderen om ook een compliment te krijgen. Zodra het kind zijn ongewenste
gedrag verandert, geef ik het kind positieve aandacht.
Een enkele keer is het echter niet mogelijk om het ongewenste gedrag te negeren.
Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van fysiek geweld, schreeuwen door de klas en het
verstoren van (kring)activiteiten. In dit geval probeer ik met mimiek het kind duidelijk te
maken dat ik dit gedrag niet tolereer. Mocht dit niet helpen, dan loop ik naar het individuele
kind toe om hem/haar aan te spreken. Ik zorg hierbij dat alleen het betrokken kind dit hoort.
Op deze manier krijgt de klas niet mee dat een kind wordt gecorrigeerd. Ik heb gemerkt dat
kinderen het oppikken als een specifiek kind vaak gecorrigeerd wordt. Kinderen nemen dit
automatisch over en gaan zelf het kind ook vaak corrigeren. Daarom probeer ik het corrigeren
zo individueel mogelijk te maken.
Eigen gedrag
Ten slotte heb ik mijn eigen mindset veranderd. Onbewust was ik regelmatig bevooroordeeld
over kinderen. Hiermee bedoel ik dat als een kind eenmaal een aantal keer een bepaalde
vorm van ongewenst gedrag laat zien, ik alleen nog oog heb voor dit ongewenste gedrag.
Hierdoor heb ik weinig oog meer voor de keren dat het kind wel gewenst gedrag laat zien. Dit
heb ik de afgelopen maanden geprobeerd om te veranderen. Ik ben mij er bewust van
geworden dat het belangrijk is om elke dag weer met een open blik de kinderen te
benaderen. Toch is dit niet altijd gelukt. Vooral met de komst van een nieuwe jongen in de
groep, die nog al wat problemen met zich mee bracht, is het mij niet altijd gelukt om hem het
voordeel van de twijfel te geven. Zo gebeurde het vaak dat kinderen naar mij toe kwamen
met een melding dat zij geslagen waren of uitgescholden door een ander kind. Voor mij zelf
bedacht ik al snel dat dit M. geweest moest zijn. Daarnaast zorgde het gedrag van M. voor
stressvolle situaties, waar ik geregeld geïrriteerd op reageerde. Dit deed het klassenklimaat
geen goed. Voordat ik dit onderzoek begon gebeurde het een enkele keer dat ik geïrriteerd
kon reageren op ongewenst gedrag. Gedurende het verloop van het onderzoek ben ik mij hier
bewust van geworden en dit voor mij zelf verbeterd. Dit is vooral gelukt om elke keer het
positieve van een kind naar voren te halen, in plaats van het negatieve. Door de komst van M.
viel ik hierin terug. M. liet veel ongewenst gedrag zien. Ik heb geprobeerd om M. te
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complimenteren op de momenten dat hij gewenst gedrag liet zien. Toch veranderde de sfeer
in de klas, omdat M. veel negatieve aandacht op zich vestigde. Ik ben hier over in gesprek
gegaan met mijn mentor en zij ervoer dit hetzelfde. Ook zij reageerde zonder geduld op hem
en moest veel ongewenst gedrag corrigeren. In dit gesprek kwamen wij tot de conclusie dat
dit het pedagogisch klimaat niet positief ten goede kwam. Door deze bewustwording werden
wij des te meer gedreven om er toch voor te zorgen om het pedagogisch klimaat weer op te
krikken, door extra aandacht te geven aan positief corrigeren. Op enkele momenten heb ik
het idee dat deze aanpakt werkt voor M., maar op andere momenten lijkt hij er niks van aan
te trekken. Daarnaast was de duur van het onderzoek op M. te kort, aangezien hij pas de
laatste maand van het onderzoek ingestroomd is. Maar hiermee ben ik mij er wel bewust van
geworden wat het leerkrachtengedrag voor invloed heeft op het pedagogisch klimaat van de
klas. Het pedagogisch klimaat werd steeds positiever gedurende het onderzoek, maar door de
komst van M. en de bijbehorende consequenties heeft het pedagogisch klimaat een stuk
minder positief gemaakt.
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B IJLAGE 15: R EFLECTIE LEERLINGENGEDRAG
Ik heb tijdens het uitvoeren van mijn onderzoek veel aandacht besteedt aan de manier
waarop de kinderen onderling met elkaar omgaan. Voordat ik begon met mijn onderzoek
konden de kinderen nogal heftig op elkaar reageren. Hierbij ging het vooral om het reageren
op ongewenst gedrag. Als een kind in de klas ongewenst gedrag vertoonde, gebeurde het
geregeld dat er een aantal kinderen hier op een negatieve manier de aandacht op vestigden.
Deze negatieve aandacht ging meestal naar dezelfde kinderen, met opmerkingen als: ‘Juf, S.
doet het alweer verkeerd’ of ‘Stop daar nou eens mee, doe niet zo stom’. Om kinderen aan te
leren iets positiefs over een kind te zeggen, in plaats van steeds een negatieve reactie te
geven, heb ik voorbeelden uitgespeeld in een toneelstukje. In deze toneelstukjes stond de
volgende opbouw centraal:
− hoe het wel moet;
− hoe het niet moet;
− hoe het wel moet.
Ik heb de kinderen laten oefenen in verschillende toneelstukjes, zodat zij bekend werden met
deze manier van benaderen. In de loop van de tijd heb ik gemerkt dat kinderen daadwerkelijk
de voorbeelden uit de toneelstukjes overnamen. De kinderen reageerden positiever op elkaar
en gaven elkaar spontaan complimentjes. Deze complimentjes waren niet alleen gericht op de
prestatie van kinderen, maar ook op het gedrag van de kinderen. Met de komst van M. heb ik
de toneelstukjes nog eens herhaald, aangezien ik merkte dat de kinderen tegen hem
negatieve boodschappen gebruikten. Hoewel de kinderen nog steeds negatieve feedback aan
M. geven, hoor ik af en toe ook complimenten voorbij komen, of komen de kinderen bij mij
met een compliment over M.
Naast het reageren op elkaars gedrag heb ik de kinderen gestimuleerd om hun gedrag in
conflicten te veranderen. Voordat ik mijn onderzoek startte, waren de kinderen niet in staat
om hun eigen conflicten op te lossen. Bij deze conflicten kwam vaak fysiek geweld aan te pas
(aan elkaar trekken, duwen, schoppen en slaan). Vervolgens stond er dan een groepje
huilende kinderen bij mij met een verhaal waar geen touw aan vast te knopen was. De
kinderen verwachtten dat ik hun conflict voor ze op zou lossen. Om de kinderen te leren om
deze conflicten zelfstandig op te lossen, heb ik dit onderwerp een aantal keer behandeld in de
kring. Ik heb het op dezelfde manier aangeboden als het hierboven beschreven voorbeeld
over het positief benaderen. Samen met de kinderen heb ik situaties uitgespeeld waarin
conflicten aan de orde kwamen die de kinderen moesten op te lossen. In deze toneelstukjes
stond de volgende opbouw weer centraal:
− hoe het wel moet;
− hoe het niet moet;
− hoe het wel moet.
De kinderen vinden het nog lastig om conflicten zelfstandig op te lossen. Vaak gaan de
conflicten nog steeds gepaard met fysiek geweld, waarna de kinderen bij mij komen om te
vertellen wat de ander allemaal verkeerd heeft gedaan. Mijn reactie hierop is dat de kinderen
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het zelf op moeten lossen. Ik laat ze hun verhaal niet meer tegen mij doen, maar tegen elkaar.
Uiteindelijk komen de kinderen er dan uit door met elkaar in gesprek te gaan. Ik wil de
kinderen de komende periode nog meer stimuleren om uit zichzelf het gesprek aan te gaan,
in plaats van fysiek geweld te gebruiken en bij de leerkracht te komen.
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B IJLAGE 16: P ROCESVERSLAG
Oriënteren
Bij het oriënteren op een onderwerp voor mijn eindonderzoek heeft vooral mijn eigen
ontwikkeling een belangrijke rol gespeeld, maar later ook het belang van mijn mentor en
stageschool. Tijdens mijn eerste gesprek met mijn mentor, kwam naar voren dat het
onderwerp ‘Positieve gedragsstimulatie’ ontzettend goed aansluit bij de kleutergroep, omdat
er vaak ongewenst gedrag naar voren komt. Naar aanleiding van dit gesprek heb ik een
praktijkprobleem geschetst, dat ik op een later moment weer heb besproken met mijn
mentor. Dit praktijkprobleem is overigens nog regelmatig aangepast, omdat ik zelf nog erg
zoekende was naar het eigenlijke praktijkprobleem.
Om goed zicht te krijgen op mijn praktijkprobleem, heb ik de literatuur verkend. Ik heb vooral
veel gelezen over gedrag van kinderen en over straffen en belonen. Pas later, bij het richten,
stuitte ik op meer gerichte bronnen voor mijn onderzoek.
In de contactmomenten met medestudenten is vooral mijn onderwerp helderder geworden.
Waar ik zelf nog zocht naar een duidelijk praktijkprobleem, lukte het hen om mij op een
goede weg te helpen, door samen te brainstormen over mijn onderwerp.
Richten
Om het onderzoeksdoel te formuleren heb ik vooral gekeken naar het belang van mijn
stagegroep. De kinderen in mijn stagegroep zijn er bij gebaat dat er op een positieve manier
wordt omgegaan met ongewenst gedrag.
Vanuit dit onderzoeksdoel heb ik een onderzoeksvraag geformuleerd, waarbij ik heb
geprobeerd om een vraag te formuleren waarbij als antwoord het onderzoeksdoel naar voren
zou komen. Vervolgens heb ik de onderzoeksvraag uitgesplitst in theoretische en praktische
deelvragen, waarbij ik gekeken heb of het antwoord op de opgestelde deelvraag antwoord
zou geven op de onderzoeksvraag. Ik heb een literatuurstudie uitgevoerd om antwoorden te
verkrijgen op mijn theoretische deelvragen. Deze literatuur heb ik vooral verkregen door
boeken op te zoeken over het onderwerp. De literatuur die ik vond was eerst nogal
oppervlakkig, algemene theorie over gedrag. Uiteindelijk stuitte ik op de methode ‘Positive
behavior support’ en van hieruit heb ik theorie gevonden die beter bruikbaar was. Daarnaast
heb ik uit een gesprek met een medestudent over mijn onderwerp nog een belangrijke bron
verkregen: ‘Groepsplan gedrag’ van Kees Overveld. Deze medestudent had de minor ‘zorg’
gevolgd in het derde jaar van de Pabo en kon mij veel vertellen over dit onderwerp en
bruikbare bronnen aanbieden.
In dit stadium hebben vooral de contactmomenten met de medestudenten en mijn
onderzoeksbegeleider een grote rol gespeeld. Door een activiteit binnen ons
onderzoeksgroepje waarbij wij het onderzoeksproces in de omgekeerde volgorde uitvoerden,
ben ik mij bewust geworden van wat ik wil bereiken met dit onderzoek en op welke manier ik
dit ga doen. Deze succeservaring heeft er voor gezorgd dat ik een concreet beeld van mijn
onderzoek heb gekregen en weet wat ik wil bereiken.
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Plannen
Om antwoord te krijgen op mijn praktische deelvragen, heb ik beschreven op welke manier ik
de data ga verzamelen. Ik heb verschillende onderzoeksactiviteiten beschreven, waarbij ik
verschillende methoden van dataverzameling gebruik. Binnen deze onderzoeksactiviteiten
heb ik uitgebreid beschreven wat ik ga doen, wat ik daarvoor nodig heb en wanneer ik de
onderzoeksactiviteit ga uitvoeren. Door een tijdsplanning te maken, heb ik voor mijzelf helder
wanneer ik wat ga doen. Ik heb in deze tijdsplanning rekening gehouden dat er een geruime
tijd moet zitten tussen de eerste observatie en de observatie nadat ik positieve
gedragsstimulatie heb toegepast. Daarom probeer ik in januari en de eerste weken van
februari zoveel mogelijk informatie te verzamelen van de beginsituatie. Op deze manier heb ik
een aantal maanden de tijd om positieve gedragsstimulatie toe te passen, alvorens ik ga
observeren in hoeverre deze gedragsstimulatie heeft bijgedragen aan het gedrag van de
kinderen.
Verzamelen
Ik heb zoveel mogelijk gegevens over de kinderen en de groep verzameld voordat ik zelf
begon met mijn stage. Op deze manier kon ik de volledige groep observeren en hierover in
gesprek met mijn mentor. De beginmeting en de plannen waren uitgeschreven en klaar voor
gebruik op het moment dat ik mijn stage startte. Op deze manier kon ik direct beginnen met
het toepassen van positieve gedragsstimulatie en kon ik de volledige drie maanden hiermee
bezig zijn. Tijdens de uitvoering van mijn onderzoek ben ik diverse keren in gesprek geweest
met mijn mentor, om de voortgang te bespreken en mijn onderzoek waar nodig een klein
beetje bij te sturen. Opvallendheden heb ik genoteerd, zodat ik hier later op terug kon komen
in gesprekken met mijn mentor. Toen ik te horen kreeg dat er een nieuwe leerling in de groep
zou komen (een leerling met een achtergrond), heb ik besloten om een tussenmeting te
houden, om op deze manier de resultaten vast te leggen die ik op dat moment behaald had.
Dit omdat ik niet wist wat de komst van de nieuwe leerling met het pedagogisch klimaat in de
groep zou doen. Uiteindelijk heb ik aan het eind van de periode de eindmeting gehouden,
d.m.v. observaties, gesprekken en evaluaties van groepsplannen.
Analyseren en concluderen
Om tot goed onderbouwde conclusies te komen heb ik al mijn verzamelde data geanalyseerd.
De data waren vrij divers: observaties, evaluaties, een interview en gesprekken. Om tot
antwoorden te komen op mijn deelvragen en daarmee een antwoord op mijn
onderzoeksvraag, heb ik de verzamelde data ondergebracht in verschillende categorieën. Op
deze manier kreeg ik een duidelijk overzicht welke data bij welke deelvraag hoorde.
Vervolgens heb ik de grote hoeveelheden informatie teruggebracht naar betekenisvolle
stukjes informatie, overzichtelijk weergegeven in tabellen. Op deze manier ontstond er
overzicht in de verzamelde data. Door de informatie beknopt weer te geven en door het te
categoriseren, lukte het om conclusies te trekken door de gegevens met elkaar te vergelijken
en een antwoord te formuleren op mijn onderzoeksvraag.
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Tijdsbesteding

Datum

Activiteit

Duur

Beschrijving & afspraken

9 oktober 2015

Gesprek met mentor op
stage
Startcollege onderzoek

0,5 uur

Bespreken mogelijke
onderwerpen eindonderzoek
Oriëntatie onderwerpen en
indeling onderzoeksgroepjes.
Verloop van de komende
periodes verteld, deadlines
voor onderzoek gesteld.

Literatuurverkenning
− artikelen op
internet
Literatuurverkenning
− boeken OWP
Bijeenkomst
onderzoeksgroepje

2 uur

Lezen literatuur
− oppervlakkige
verkenning van de
inhoud
Mindmapping
− zicht krijgen op het
praktijkprobleem
Aanleiding onderzoek
beschreven
Literatuurverkenning
− scripties op internet
Praktijkprobleem
beschreven
Opstellen onderzoeksdoel
Opstellen onderzoeksvraag
en deelvragen
Theoretisch kader
beschrijven
Bijeenkomst
onderzoeksgroepje

4 uur

19 november 2015

Aanpassen
praktijkprobleem

1 uur

21 november 2015

Theoretisch kader

3 uur

3 november 2015

9 november 2015

11 november 2015
12 november 2015

12 & 13 november
2015

13 november 2015

14 november 2015
16 november 2015
16 november 2015
17 november 2015
17 november 2015
18 november 2015
19 november 2015
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1,5 uur

1,5 uur
2 uur

Verdeeld wie elkaars
beoordelaar is. Afspraken
gemaakt over het inleveren
van de onderdelen. Elkaar op
weg geholpen met de
onderwerpen, veel
gebrainstormd.

1,5 uur

0,5 uur
2 uur
2 uur
0,5 uur
1,5 uur
4 uur
1,5 uur

Praktijkproblemen
besproken, feedback
doorgenomen.
N.a.v. het feedback van mijn
peer en begeleider heb ik het
praktijkprobleem verbeterd.

23 november 2015
23 november 2015

24 november 2015

beschrijven
Theoretisch kader
beschrijven
Gesprek mentor &
observatie stageklas

2,5 uur
4 uur

Theoretisch kader
beschrijven
Theoretisch kader
beschrijven
Aanpassen
praktijkprobleem

2 uur

26 november 2015

Aanpassen onderzoeksdoel
en onderzoeksvraag

1,5 uur

28 november 2015

Theoretisch kader
beschrijven
Theoretisch kader
beschrijven
Betrokkenen en doelgroep
beschrijven
Dataverzameling
beschrijven
Dataverzameling aangepast
Ethische kwesties
uitgewerkt
Onderzoeksactiviteiten
beschreven
Theoretisch kader
aangepast
Bijeenkomst
onderzoeksgroepje

3 uur

Onderzoeksdoel +
onderzoeksvraag
aangepast
Tijdpad gemaakt
Hele verslag aangepast en
in orde gemaakt.
Onderzoeksplan verbeterd.
Onderzoeksplan verbeterd.

0,5 uur

25 november 2015
26 november 2015

30 november 2015
3 december 2015
4 december 2015
6 december 2015
6 december 2015
8 december 2015
9 december 2015
10 december 2015

12 december 2015

14 december 2015
14 december 2015
28 december 2015
30 december 2015

73 P OSITIEVE GEDRAGSSTIMULATIE

Om een beeld te krijgen van
mogelijk probleemgedrag in
mijn klas en de behoefte van
mijn mentor aan dit
onderzoek.

5 uur
1 uur

N.a.v. observatie en gesprek
op stage heb ik mijn
praktijkprobleem aangepast.
N.a.v. observatie en gesprek
op stage heb ik mijn
onderzoeksdoel en
onderzoeksvraag aangepast.

4 uur
1 uur
2,5 uur
1 uur
1 uur
2,5 uur
1,5 uur
2 uur

2 uur
4 uur
2 uur
3 uur

N.a.v. de feedback van Roelie
via de mail.
Het onderzoektraject in
omgekeerde volgorde
doorlopen. Welke conclusie
wil ik behalen? Wat heb ik
hiervoor nodig?
N.a.v. de feedback van Roelie
via de mail.

Alle feedback doorgenomen
en toegepast.

4 januari 2016
5 januari 2016

Onderzoeksplan verbeterd.
Gesprek Marleen Meurs
voorbereid.

2 uur
2 uur

6 januari 2016

Vragen uitgeschreven voor
Marleen Meurs.

1,5 uur

7 januari 2016

Onderzoeksplan verbeterd.

0,5 uur

9 januari 2016

De beantwoorde vragen
2 uur
van Marleen Meurs
verwerkt.
Met Marleen Meurs op een 4 uur
school wezen kijken.

13 januari 2016

13 januari 2016

Studiemiddag PBS o.l.v.
Marleen Meurs.

5 uur

14 januari 2016

Observeren van de hele
klas op stage.

5 uur

15 januari 2016

Observeren van de hele
3 uur
klas op stage + gesprek met
de leerkracht.

16 januari 2016

Aanpassen onderzoek

3 uur

18 januari 2016

Observeren van W. aan de
hand van observatieen.
Observeren van I. en E. aan
de hand van observatieen.
Onderzoeksinstrumenten
in orde maken

4 uur

19 januari 2016
20 januari 2016
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Belangrijke punten
genoteerd waarover ik
informatie wilde hebben.
I.v.m. ijzel kon onze afspraak
niet door gaan. Daarom de
vragen via de mail
behandeld.
N.a.v. de feedback van Roelie
via de mail.
Deze antwoorden had ik via
de mail verkregen, getypt in
een word-bestand.
Deze school was aan het
einde van het traject, dit was
de laatste trainingsdag.
Marleen keek nu in hoeverre
PBS was doorgevoerd en gaf
dit terug aan de directeur.
Onderwerpen: toepassen van
gedragsfunctieanalyse en de
ouderbetrokkenheid, vanuit
PBS.
Een beeld verkregen van de
verdeling van de
verschillende
preventieniveaus in de groep.
Mijn uitkomsten vergeleken
met de ervaringen van mijn
mentor met deze kinderen.
Besloten welke kinderen
onder preventieniveau 2
vallen en welke onder
preventieniveau 1.
Een jongen waar ik
grotendeels mijn onderzoek
op had gericht, is
overgeplaatst naar speciaal
onderwijs. Daarom moet ik
nu mijn onderzoek
aanpassen.

8 uur
1,5 uur

Globaal had ik de
onderzoeksinstrumenten al

28 januari 2016

Bijeenkomst
onderzoeksgroepje

1,5 uur

1 februari – 1 mei
2016
22-24 februari 2016

Uitvoeren beschreven
onderzoeksactiviteiten
Oudergesprekken

n.v.t.

7 maart 2016

Overleg Gerja

1 uur

5 april 2016

Overleg Gerja

1 uur

6 mei 2016

Evalueren groepsplannen
samen met Gerja

3 uur

12 mei 2016

Uitwerken onderzoek:
data-analyse
Uitwerken onderzoek:
data-analyse
Uitwerken onderzoek:
data-analyse
Uitwerken onderzoek:
verschil plan & uitvoering
Uitwerken onderzoek:
hypothese uitschrijven
Uitwerken onderzoek:
onderzoeksvraag
beantwoorden
Uitwerken onderzoek:
aanbevelingen uitschrijven
Uitwerken onderzoek:
discussiepunten
beschrijven
Uitwerken onderzoek:

5 uur

13 mei 2016
19 mei 2016
19 mei 2016
21 mei 2016
22 mei 2016

22 mei 2016
23 mei 2016

24 mei 2016
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6 uur

6 uur
3 uur
4 uur
1 uur
2 uur

2 uur
1 uur

1 uur

klaar, nu heb ik ze officieel
uitgewerkt.
Onderzoeksinstrumenten
besproken, wat willen we
ermee bereiken? Welke
uitkomsten verwachten we?
Hoe draagt dit bij aan de
onderzoeksvraag?

Tijdens de oudergesprekken
het onderzoek besproken
met de betreffende ouders
Het verloop van het
onderzoek besproken met
Gerja. Geconcludeerd dat we
op de goede weg zijn.
Verloop onderzoek
besproken. Overlegd hoe we
de situatie met nieuwe
leerling aan zouden pakken.
Gekeken naar wat we
hebben bereikt. Welke
doelen zijn behaald en waar
moet nog aan gewerkt
worden? Welke afspraken
maken we?

25 mei 2016
7 juni 2016

9 juni 2016

samenvatting beschrijven
Laatste aanpassingen
Aanpassen
onderzoeksverslag a.h.v.
verbeterpunten

Aanpassen
onderzoeksverslag a.h.v.
verbeterpunten
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3 uur
2 uur

1,5 uur

Van mijn
onderzoeksbegeleider
(Roelie) heb ik mijn
onderzoeksverslag
teruggekregen met een
aantal verbeterpunten.
idem.

